Regulamin
przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej w ramach projektu
„Tacy sami - edukacja włączająca”
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 13 dla
Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki
lub przedsiębiorczości.

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania i przekazywania stypendium w ramach
projektu „Tacy sami – edukacja włączająca”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej:
10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
2. Stypendia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Dolnośląskiego.
3. Stypendia przyznaje Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodku Szkolno Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej
we Wrocławiu.
4. Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego nr 13 dla
Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu powołuje
Komisję stypendialną w celu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej
pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium, sporządzenia Listy
rankingowej uprawnionych do otrzymania stypendium.
5. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości.
6. Stypendium jest formą wsparcia oraz formą motywacji do osiągania wysokich wyników
w nauce i ciągłego doskonalenia się.
7. Wypłaty stypendiów obejmują rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.
8. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w skali jednego roku szkolnego.
9. Wysokość stypendium wynosi 500,00 złotych miesięcznie dla ucznia
i
przyznawane jest dla 20 uczniów w roku szkolnym, w którym organizowany jest nabór.
10. W przypadku dostępności większej puli środków na wypłatę stypendiów, kolejni
uczniowie z Listy rankingowej otrzymają pomoc stypendialną.
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11. Uczeń objęty pomocą stypendialną podlega opiece dydaktycznej nauczyciela wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Celem opieki dydaktycznej jest osiąganie przez
ucznia jak najlepszych wyników w nauce, wsparcie ucznia we właściwym
wykorzystaniu środków na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć
edukacyjnych.
12. Wypłaty pomocy stypendialnej zaprzestaje się w przypadku, gdy uczeń został skreślony
z listy uczniów DSOSW nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
13. Jeżeli w trakcie wypłaty stypendium zaistnieją okoliczności, które będą miały wpływ na
ocenę spełniania warunków jego przyznania, Dyrektor DSOSW nr 13 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących we Wrocławiu zweryfikuje swoją decyzję i w przypadku negatywnej
weryfikacji, wstrzyma dalsze wypłaty stypendium.
14. Uczeń, który pobierał stypendium na podstawie fałszywych dokumentów jest
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wypłaconych kwot na konto wskazane
w wezwaniu do zwrotu nienależnie pobranych środków.
15. Wzór powołania Komisji stypendialnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
16. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
17. Wzór opinii Komisji stypendialnej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
18. Wzór Listy rankingowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
19. Wzór decyzji Dyrektora Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodku Szkolno Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej
we Wrocławiu o przyznaniu stypendium stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu.
§2
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum.
2. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:
1) kryteria obowiązkowe – obligatoryjne dla każdego ucznia ubiegającego się
o przyznanie stypendium;
2) kryteria dodatkowe – za spełnienie, których można uzyskać dodatkowe punkty.
3. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy spełniają kryteria obowiązkowe: otrzymali
przynajmniej dwie oceny dobre spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz uzyskali średnią
ocen przynajmniej 3,80 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku
nauki i co najmniej dobrą ocenę z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym
przyznanie stypendium.
4. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający
rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium.
5. Kryterium dodatkowym są sukcesy odnoszone przez ucznia w konkursach,
olimpiadach, turniejach przedmiotowych oraz innych konkursach, olimpiadach
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i turniejach na szczeblu co najmniej rejonowym.
6. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia organizatora konkursu, olimpiady lub
turnieju o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym.
7. O przyznaniu uczniowi pomocy stypendialnej decyduje miejsce zajęte na Liście
rankingowej, sporządzonej w oparciu o kryteria określone w Regulaminie przy
zastosowaniu następującej punktacji:
Kryterium obowiązkowe
Średnia ocen z dwóch wybranych
przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych
nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości
Średnia ocen z wszystkich
przedmiotów obliczona w oparciu
o świadectwo szkolne
z poprzedniego roku nauki

Ocena z zachowania w roku
szkolnym poprzedzającym
przyznanie stypendium
Kryterium dodatkowe
Osiągnięcia w konkursach,
olimpiadach, turniejach
przedmiotowych oraz innych
konkursach, olimpiadach i
turniejach na szczeblu co najmniej
rejonowym.

Uszczegółowienie
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
5,90 - 6,00
5,60 - 5,89
5,30 - 5,59
5,00 - 5,29
4,70 - 4,99
4,40 - 4,69
4,01 - 4,39
3,80 - 4,00
wzorowe
bardzo dobre
dobre
Uszczegółowienie
Laureat/finalista
konkursu, olimpiady,
turnieju o zasięgu
międzynarodowym w
ostatnim roku szkolnym
Laureat/finalista
konkursu, olimpiady,
turnieju o zasięgu
krajowym w ostatnim
roku szkolnym
Laureat/finalista
konkursu, olimpiady,
turnieju o zasięgu
wojewódzkim w
ostatnim roku szkolnym
Laureat/finalista
konkursu, olimpiady,
turnieju o zasięgu

Punktacja
30
25
20
15
10
20
18
16
14
12
10
7
5
5
3
2
Punktacja
15

10

7

5
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powiatowym w ostatnim
roku szkolnym
Uwaga: Punkty uzyskane na poszczególnych etapach tego samego konkursu, olimpiady,
turnieju nie sumują się.
8. W przypadku kandydatów o równorzędnych wynikach decydują w kolejności:
1)
wyższa średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
przyznawane jest stypendium;
2)
sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach, olimpiadach, turniejach
przedmiotowych oraz innych konkursach, olimpiadach i turniejach na szczeblu
co najmniej rejonowym
3)
wyższa ocena z zachowania.
9. Wnioski o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy w porozumieniu
z rodzicem ucznia, opiekunem prawnym ucznia, uczniem pełnoletnim
w wyznaczonym miejscu (sekretariat DSOSW nr 13 we Wrocławiu).
10. Pracownik sekretariatu Ośrodka przyjmujący wniosek rejestruje go w zbiorczym
rejestrze wniosków. Po zakończeniu naboru wniosków wszystkie zarejestrowane
wnioski zostaną poddane procedurze oceny.
11. Wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 grudnia 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu).
12. Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie i formie wypłaty
Dyrektor Ośrodka przekazuje rodzicowi ucznia, opiekunowi prawnemu lub
pełnoletniemu uczniowi w formie pisemnej.
13. Nazwiska uczniów, którzy objęci zostaną pomocą stypendialną oraz nazwiska uczniów
z Listy rezerwowej podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.
§3
Zasady i tryb działania Komisji stypendialnej
1. Dyrektor Ośrodka powołuje Komisję stypendialną na dany rok szkolny.
2. W skład Komisji stypendialnej wchodzą:
1) Zastępcy Dyrektora Ośrodka;
2) Pedagodzy Ośrodka (2 osoby).
3. Do zadań Komisji stypendialnej należy: weryfikacja wniosków pod względem kryteriów
uprawniających do otrzymania stypendium, sporządzenie Listy rankingowej uczniów
uprawnionych do otrzymania stypendium i przekazanie jej Dyrektorowi.
4. Po zakończeniu weryfikacji wniosków Komisja sporządza Protokół z posiedzenia oraz
Listę rankingową uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium. Komisja
stypendialna przekazuje Listę Dyrektorowi Ośrodka.
5. Stypendium przyznaje Dyrektor Ośrodka wydając stosowną decyzję.
6. Od daty ukazania się Listy rankingowej stypendystów, zainteresowanym przysługuje
prawo odwołania się od decyzji Dyrektora w terminie 7 dni od dnia przekazania listy do
publicznej wiadomości.
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§4
Zadania opiekuna dydaktycznego stypendysty
1. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa opiekun dydaktyczny stypendysty –
wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka nauczyciel - wychowawca / pedagog szkolny.
2. Opiekun dydaktyczny ma obowiązek:
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia;
2) monitorowania osiągnięć edukacyjnych stypendysty;
3) sporządzania sprawozdania po zakończeniu I i II semestru w roku szkolnym
zawierającego informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych stypendysty oraz
przeznaczenia stypendium na cele edukacyjne.
§5
Postanowienia końcowe
1. Łączna kwota wsparcia stypendialnego na jednego stypendystę w roku szkolnym
…………/…………. wynosi 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy). Miesięczna wysokość
stypendium w roku szkolnym …………./…………. wynosi 500,00 zł. (słownie:
pięćset).
2. W roku szkolnym …………./.……….., stypendium wypłacane będzie w dwóch
transzach:
1) I transza w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset) - do końca
grudnia …………… r. (semestr zimowy),
2) II transza w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset) – do końca
czerwca …………. r. (semestr letni).
3. Stypendium przekazywane jest w formie przelewu na konto bankowe, wskazane we
Wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia bądź
pełnoletniego ucznia.
4. Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej w ramach projektu
„Tacy sami – edukacja włączająca” w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej
we Wrocławiu dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Ośrodka.
5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Ośrodka:
www.oswdn.wroclaw.pl

Wrocław, dn. ……..…………...

….…………………………..
Podpis Dyrektora Ośrodka
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Załącznik nr 1

Wrocław, dn. …………………………

POWOŁANIE KOMISJI STYPENDIALNEJ

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) powołuję
Komisję Stypendialną w składzie:
1. ………………………………………...- Przewodniczący
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
Do zadań Komisji należy:
1. Weryfikacja zaopiniowanych wniosków wychowawców klas o przyznanie
stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania
stypendium.
2. Wyliczenie ilości punktów zdobytych przez kandydata na stypendystę.
3. Sporządzenie Listy rankingowej uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,
matematyki lub przedsiębiorczości, uprawnionych do otrzymania stypendium.
4. Przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi Ośrodka.

…………………………………………….
Podpis Dyrektora Ośrodka
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Załącznik nr 2
Wrocław, dn. …………………....
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wnioskuję o przyznanie stypendium dla ucznia:
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………..

PESEL
……………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia:
…………………………………………………..……………................................
Adres zamieszkania: ulica……………………………… nr domu .....………....
kod pocztowy…………… miejscowość……………………….………….……...
W roku szkolnym …………/…………. uczeń klasy ………………
1. Spełnił kryteria obowiązkowe.
Otrzymał przynajmniej dwie oceny dobre z przedmiotów:
przyrodniczych………………………………
informatycznych…………………………….
języków obcych……………………………..
matematyki………………………………….
przedsiębiorczości…………..........................
Uzyskał średnią ocen obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki
………………………………………………
i ocenę z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium
………………………………………………
2. Spełnił kryteria dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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W przypadku przyznania, stypendium wypłacane będzie na konto bankowe, wskazane we
Wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub
pełnoletniego ucznia:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(nazwa banku, numer rachunku bankowego)

…………………………

….………………………….

Podpis wychowawcy klasy

Podpis rodzica ucznia / opiekuna
prawnego / ucznia pełnoletniego
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Załącznik nr 3
Wrocław, dn. ..…..….…………

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Komisja stypendialna w składzie:

1. ……………………………………………………….………….. - Przewodniczący
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………
opiniuje pozytywnie wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy
……………………………………………………………………….
w roku szkolnym ....………./…….……
Otrzymanie stypendium uzależnione jest od ilości uzyskanych punktów i miejsca na Liście
rankingowej.

Przewodniczący Komisji …………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
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Załącznik nr 4
Wrocław, dn.…………………..

Lista rankingowa
Uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków
obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości ubiegających się o przyznanie
stypendium w ramach projektu „Tacy sami - edukacja włączająca” w Dolnośląskim
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 13 dla Niewidzących i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu w roku szkolnym …………./………….
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa/szkoła

Liczba
uzyskanych
punktów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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14
15
16
17
18
19
20

Przewodniczący komisji ………………………………………………………..
………………………………………………………..
.……………………………………………………….
….…………………………………………………….
………………………………………………………..
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Załącznik nr 5
Wrocław, dn. …………….
DECYZJA O PRZYZNANIU STYPENDIUM
Zgodnie z art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
przyznaję stypendium w ramach projektu „Tacy sami - edukacja włączająca”
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………
uczniowi klasy: ……………………………………………………………….………………….
w roku szkolnym ……………/…………..
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych).
Łączna kwota stypendium w roku szkolnym …………/……….. wynosi 5 000,00 PLN (słownie:
pięć tysięcy złotych).
Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach:
- I transza ( semestr zimowy ) do końca grudnia …………. r.
- II transza ( semestr letni ) do końca czerwca …………. r.
Na rachunek bankowy wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium.
Na opiekuna dydaktycznego ucznia wyznaczam Panią/Pana
...............................................................................................

Podpis Dyrektora Ośrodka
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