Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2018
Dyrektora CIE w Kartuzach
z dnia 9.10.2018

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów
o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki,
biologii, chemii oraz kompetencji społecznych
zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
„Zdolni z Pomorza – powiat kartuski”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przyznawania
i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnych uzdolnieniach w zakresie
matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii oraz kompetencji społecznych
zakwalifikowanych do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kartuski”.
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 programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie
z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie
„Zdolni z Pomorza – powiat kartuski”.
2. W celu zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniowie otrzymują stypendia
umożliwiające im realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
ich szczególnych uzdolnień.
3. Podstawowym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium jest aktywny
udział w zajęciach.
4. Ustala się następującą punktację za aktywność uczestnika zajęć:
A.
a) Udział 100% w zajęciach (czyli obecność na zajęciach) – 50 pkt
b) Udział 99% - 60% - 25 pkt
c) Udział 59% - 40% - 15 pkt
d) Poniżej 40% – 0 pkt
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B.
Udział w spotkaniach akademickich –
a/ 1-2 w semestrze – 20 pkt
b/ powyżej 2 razy – 30 pkt
C.
a/ udział w Lidze Zadaniowej – 10 pkt
b/ udział w konkursie projektów – 20 pkt
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt
Wysokość stypendium zależeć będzie od uzyskanych punktów. Zostanie
obniżona proporcjonalnie do uzyskanej punktowej oceny.
Uwaga: nieobecność na zajęciach wynikająca z udziału w spotkaniu
akademickim liczy się tak jak obecność.
5. Stypendia przyznaje Komisja stypendialna, która oceni spełnianie szczegółowych
kryteriów ich przyznawania a w związku z tym ustali wysokość stypendium
w semestrze.
6. Stypendia przyznawane są po ocenie formalnej wniosków, których nabór jest
prowadzony do 20 listopada w danym roku szkolnym trwania projektu.
7. Szczegółowe kryteria, o których mowa w pkt. 4. nie mogą być sprzeczne
z ogólnymi zasadami przyjętymi w projekcie.
§3
Tryb przyznawania i przekazywania stypendium
1. Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do projektu rodzic, opiekun
prawny lub pełnoletni uczeń może złożyć w LCNK wniosek niezbędny do
uzyskania stypendium w formie finansowej. Wzór wniosku stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
2. Niedostarczenie w terminie określonym § 2 ust. 6 dokumentu, o którym mowa w
ust.1 skutkować będzie nieuwzględnieniem ucznia przy przyznawaniu stypendium
w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem uczniów, którzy dołączą do projektu w
ciągu trwania zajęć.
3. W przypadku dołączenia ucznia do projektu w trakcie jego realizacji w danym
roku szkolnym, stypendium zostaje przyznane za cały semestr obecności na
zajęciach.
4. Komisję stypendialną powołuje Dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
w Kartuzach w której skład wchodzą, Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kartuzach, opiekun merytoryczny LCNK w Kartuzach,
pracownik CIE oraz nauczyciele realizujący zajęcia w LCN w Kartuzach.
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5. Wysokość stypendium dla uczniów wyłonionych przez Komisję do otrzymania
stypendium ustalona będzie przez komisję z uwzględnieniem dostępnych
środków finansowych, przy czym zastrzega się możliwość zróżnicowania kwot
stypendiów przyznanych dla poszczególnych uczniów z uwagi na aktywność
ucznia jego osiągnięcia.
6. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach, po zakończeniu każdego
semestru w roku szkolnym. Stypendium przyznawane jest na okres roku
szkolnego.
§4
Utrata prawa do stypendium
1. 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,
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Komisja
stypendialna.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2018 r.
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