Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania i przekazywania stypendiów dla
uczniów o szczególnych uzdolnieniach kierunkowych, których zakwalifikowano do
projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”.
2. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym
odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne
formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie
kompetencji kluczowych.

§2
Warunki przyznawania stypendiów

1. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi
zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza –
Gdynia”.
2. W celu zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniowie otrzymują stypendia
umożliwiające

im

realizację

celów

edukacyjnych

związanych

z

rozwojem

ich szczególnych uzdolnień. Wysokość stypendium wynosi 150,00 zł na semestr.
3. Warunkiem otrzymania przez ucznia stypendium będzie zakwalifikowanie do projektu
oraz złożenie kompletnego wniosku o przyznanie stypendium w terminach wskazanych w
§ 2 ust. 5 i 6.
4. Stypendia przyznawać będzie Komisja Stypendialna na podstawie złożonych wniosków.
Komisja będzie dokonywała oceny formalnej wniosków.

5. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia.
6. W przypadku, gdy uczeń zostanie zakwalifikowany do projektu w semestrze letnim,
składa wniosek o przyznanie stypendium do 31 marca.
7. Wnioski w formie papierowej należy składać w Lokalnym Centrum Nauczania
Kreatywnego w Gdyni z siedzibą w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, ul.
Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat) lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Gdyni, ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia (sekretariat).

§3
Tryb przyznawania i przekazywania stypendium

1. Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do projektu rodzic, opiekun prawny lub
pełnoletni uczeń może złożyć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego lub w
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni wniosek niezbędny do uzyskania stypendium w
formie finansowej. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Niedostarczenie w terminie określonym w § 2 ust. 5 dokumentu, o którym mowa w ust. 1
skutkować będzie nieuwzględnieniem ucznia przy przyznawaniu stypendium w danym
roku szkolnym.
3. W

przypadku

uczniów

zakwalifikowanych

do

projektu

w

semestrze

letnim,

niedostarczenie w terminie określonym w § 2 ust. 6 dokumentu, o którym mowa w ust. 1
skutkować będzie nieuwzględnieniem ucznia przy przyznawaniu stypendium w danym
semestrze.
4. Komisję Stypendialną powołuje Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
W skład komisji wchodzą opiekunowie pedagogiczno-metodyczni oraz pracownik
Referatu Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji.
5. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach, po zakończeniu każdego semestru
w roku szkolnym.
6. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego.
7. W przypadku, gdy uczeń zostanie zakwalifikowany do projektu w semestrze letnim,
stypendium przyznawane jest na okres semestru i wypłacane na zakończenie tego
semestru.

§4
Utrata prawa do stypendium

Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie,
2) uczeń lub jego opiekun złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium,
3) uczeń wykazuje niską frekwencję na zajęciach prowadzonych w ramach projektu
(więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

§5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komisja
Stypendialna.
2. Regulamin wchodzi w życie 2 października 2017 roku.

