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Białystok, dnia 11.10.2017r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  

UCZNIÓW, MOTYWUJĄCY DO PRACY I SAMODOSKONALENIA 

 „WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ”  

Podstawa prawna: 

1. Regulamin konkursu NR RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020 

3. Statut Szkoły 

I. Informacja o programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów, 

motywującym do pracy i samodoskonalenia: 

1. Program stypendialny realizowany jest w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa                               III. 

Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

2. Program stypendialny ma na celu podniesienie motywacji uczennic/uczniów do pracy                                      

i samokształcenia, a spodziewanym efektem działania będzie wzrost wyników kształcenia 

ogólnego i praktycznego. 

3. Stypendium udzielane będzie przez okres 10 miesięcy. Okres ten może być skrócony jedynie w 

przypadku naruszenia przez uczennicę/ucznia w rażącym stopniu Statutu Szkoły ze skutkiem 

udzielenia nagany dyrektora, zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do 

organizowania imprez o charakterze turystycznym i kulturalnym, do udziału  

w zajęciach pozalekcyjnych, przeniesieniem do równoległej klasy lub skreśleniem z listy 

uczniów. 
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4. Uroczyste wręczenie aktów stypendialnych będzie odbywało się w dniu Święta Szkoły. 

5. Pomoc stypendialna udzielana będzie przez szkołę, w której kształcą się uczennice/uczniowie,                              

w wysokości 1000zł brutto na jedną stypendystkę/ jednego stypendystę miesięcznie. 

6. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczennica/uczeń będzie pod opieką 

dydaktyczną nauczyciela,  pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego  

w szkole uczennicy/ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak 

najlepszych rezultatów, wsparcie uczennicy/ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele 

edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych (załącznik 1 - wzór arkusza 

monitorowania opieki dydaktycznej uczennicy/ucznia). 

7. Wsparcie stypendialne uzyska 24 uczennic/uczniów w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021 z najwyższymi wynikami w nauce w poprzednim roku szkolnym. 

 

II. Beneficjenci programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów: 

1. Beneficjentami programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów są 

uczestnicy projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”  – w roku szkolnym 2017/18 

uczennice/uczniowie klas II i III, w kolejnych latach szkolnych uczennice/uczniowie  

klas II, III i IV. 

2. Wsparcie otrzymają 24 osoby w każdym roku szkolnym. 

3. W programie stypendialnym uczennica/uczeń może otrzymać wsparcie dwukrotnie podczas 

całego etapu edukacji w szkole. 

4. Stypendium przydzielane będzie zgodnie z opracowanym regulaminem, uwzględniającym 

warunki określone w Regulaminie konkursu, niezależnie od kierunku kształcenia. 

 

III. Zasady rekrutacji uczestników programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. 

1. Rekrutacją zostaną objęci uczestnicy projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, którzy 

uzyskali najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym.   

 

 



 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3 
 

 

2. Podstawowym kryterium są oceny klasyfikacyjne z matematyki, fizyki, języka obcego (angielski 

lub niemiecki w zależności od uzyskanej wyższej oceny) oraz średnia ocen                                z 

przedmiotów zawodowych wymienionych w załączniku 6.  Dodatkowym kryterium 

premiującym są osiągnięcia uczennicy/ucznia w konkursach, turniejach i olimpiadach 

zawodowych. Pod uwagę będzie brana ocena klasyfikacyjna zachowania oraz frekwencja 

uczennicy/ucznia. 

3. Uzyskane przez uczennice/ucznia oceny klasyfikacyjne, oceny zachowania, frekwencja oraz 

osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach zawodowych zostaną przeliczone na punkty 

według zasady: 

• matematyka, fizyka, język obcy:  

- celujący – 6pkt,  

- bardzo dobry – 5 pkt,  

- dobry – 4pkt,  

- pozostałe oceny nie uzyskują punktów 

• średnia ocen z teoretycznych przedmiotów zawodowych:  

- od 6,0 do 5,51 – 6 pkt,  

- od 5,50 do 4,51 – 5 pkt,  

- od 4,50 do 4,00 – 4pkt,  

- pozostałe średnie z ocen nie uzyskują punktów 

• oceny z zachowania:  

- wzorowe – 5pkt, 

- bardzo dobre – 4 pkt,  

- pozostałe oceny nie uzyskują punktów 

• frekwencja:  

- 100% - 90% - 5 pkt,  
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- 90% - 80% - 4 pkt,  

- frekwencja poniżej 80% nie uzyskuje punktów 

• osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach zawodowych:  

- laureat lub finalista w etapie centralnym – 5pkt,  

- laureat lub finalista w etapie okręgowym – 4pkt 

4. Stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku 

identycznej liczby punktów decydującym czynnikiem będzie udział uczennicy/ucznia  

w konkursach, turniejach i olimpiadach z listy MEN, a w dalszej kolejności: uczestnictwo  

w zajęciach szkolnych przygotowujących do konkursów, turniejów  i olimpiad zawodowych. 

Jeżeli nadal wyłonienie kandydata będzie niemożliwe, należy uwzględnić średnią ocen 

uzyskaną ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w poprzednim roku 

szkolnym. 

5. Kandydatkę/kandydata do udziału w programie stypendialnym zgłasza wychowawca lub 

dyrektor szkoły, wypełniając załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia uczennicy/ucznia do 

programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów, motywującego do 

pracy i samodoskonalenia. 

6. Termin zgłoszenia kandydatów przez wychowawcę:  

- w roku szkolnym 2017/2018 do 13 października 2017 roku,  

- w kolejnych latach szkolnych do 10 lipca. 

7. Pracę Zespołu ds. rekrutacji kończy protokół zawierający listę uczestniczek/uczestników 

programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów oraz listę 

rezerwową.  

8. Zespół ds. rekrutacji ogłasza listę rankingową w terminie: 

- roku szkolnym 2017/2018 do 20 października 2017 

- w pozostałych latach szkolnych do 20 lipca. 
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9. Decyzja Zespołu ds. rekrutacji jest ostateczna, nie podlega odwołaniu. 

10. W przypadku skrócenia okresu udzielania stypendium uczennicy/uczniowi, stypendium jest 

przyznawane osobie z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej - załącznik 4). 

Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek 

szkolnego koordynatora projektu.  

11. Forma wypłaty stypendium: konto bankowe kandydatki/kandydata lub rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

IV. Warunki udziału w programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów. 

1. Uczestnicy programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów deklarują 

chęć udziału w programie poprzez podpis na liście uczestniczek/uczestników (załącznik 3) oraz 

wypełniając załącznik 5 Dane osobowe kandydatki/kandydata do udziału w programie 

stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów.  

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Uczennice/uczniowie wyłonieni w drodze rekrutacji oraz deklarujący chęć udziału  

w programie stypendialnym zostają jego uczestnikami. 
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Załącznik 1 

Wzór arkusza monitorowania opieki dydaktycznej uczennicy/ucznia. 

Imię i nazwisko uczennicy/ucznia……………………………………..                                                   Opiekun……………………………………………….. 

 

Lp. Cel monitoringu Narzędzia i formy Data Podpis 
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Załącznik 2 
 
Formularz zgłoszenia uczennicy/ucznia do programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów, 
motywującego do pracy i samodoskonalenia przez wychowawcę klasy. 

Klasa…………….     Wychowawca………………………………………………… 

Imię i 
nazwisko 
ucznia 

Ocena 
klasyfikacyjna 
roczna z 
matematyki 
w roku 
szkolnym 
…………… 

Ocena 
klasyfikacyjna 
roczna z fizyki 
w roku 
szkolnym 
………….. 

Ocena  
klasyfikacyjna 
roczna z 
języka 
obcego 
(angielski lub 
niemiecki) w 
roku 
szkolnym 
…………….. 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 
rocznych z 
teoretycznych 
przedmiotów 
zawodowych w 
roku szkolnym 
……………. 

Ocena 
klasyfikacyjna 
roczna z 
zachowania 
w roku 
szkolnym 
……………… 

Frekwencja 
w roku 
szkolnym 
…………… 

Udział w 
konkursach, 
turniejach i 
olimpiadach 
(podać 
uzyskany tytuł: 
laureat lub 
finalista oraz 
etap: 
centralny, 
okręgowy, 
szkolny) w 
roku szkolnym 
………………….. 
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Załącznik 3. 
Lista uczestniczek/uczestników projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” 

deklarujących udział w programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych uczennic/uczniów, 
 motywujący do pracy i samodoskonalenia 

Lp. Nazwisko i imię Klasa Podpis uczestnika 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     
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Załącznik 4. 

Lista rezerwowa uczestniczek/uczestników projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” 
deklarujących udział w programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych 

uczennic/uczniów, motywujący do pracy i samodoskonalenia 

 

Lp. Nazwisko i imię Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Załącznik 5. 
 Dane osobowe kandydatki/kandydata do udziału w programie stypendialnym dla szczególnie 
uzdolnionych uczennic/uczniów.  
 
1. Imię ……………….. .......................................................................................................  

2. Nazwisko  .................................................................................................................  

3. e-mail.......................................................telefon............................. 

4. Data i miejsce urodzenia .................................................................lat: ............ 

5. Dokładny adres zamieszkania:  

                   kod............miejscowość.........................ulica.............................nr domu........ 

                          Gmina: .....................Powiat: .......................Województwo: ....................... 

6. Dokładny adres szkoły:   .............................. 

7. Numer Pesel:  ........................................... 

8. Seria i numer dowodu osobistego (wpisać jeśli kandydat posiada dowód osobisty) 

…………………………………………………………… 

9. Nazwiska i imiona rodziców: matka .......................................................................... 

                                                     ojciec ……………………………………………………………………. 

10. Numer rachunku bankowego Kandydata /Opiekuna prawnego – (imię i nazwisko posiadacza 
rachunku, nazwa Banku oraz nr rachunku) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

11. Nazwa właściwego Urzędu Skarbowego..................................................................................... 
                   dokładny adres…............................................................... …………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu danych osobowych 
kandydata do udziału w programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionych uczniów zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
 
  ...........................................                                  ….…...…...................................................... 
    podpis kandydatki/kandydata                          podpis rodzica/prawnego opiekuna, data, miejscowość 
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Załącznik 6. 
Przedmioty zawodowe brane pod uwagę przy rekrutacji do udziału w programie stypendialnym  
 
Technik budownictwa: 

 
1. Budownictwo ogólne 
2. Dokumentacja techniczna 
3. Instalacje budowlane 
4. Język angielski w budownictwie 
5. Działalność gospodarcza w budownictwie 
6. Technologia robót budowlanych 
7. Organizacja robót budowlanych 
8. Kosztorysowanie w budownictwie 
9. Dokumentowanie inwestycji 
10. Nadzór procesu inwestycyjnego 
11. Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa 
12. Technologia zbrojarsko – betoniarska 
13. Technologia murarstwa i tynkarstwa 

 
 

Technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń sanitarnych 
 

1. Budownictwo ogólne 
2. Dokumentacja techniczna 
3. Język angielski w instalatorstwie sanitarnym 
4. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym 
5. Technologia sieci komunalnych 
6. Technologia instalacji sanitarnych 
7. Organizacja robót sanitarnych 
8. Eksploatacja sieci i instalacji sanitarnych 
9. Dokumentacja budowy sieci i instalacji sanitarnych 
10. Dokumentacja eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych 

 
 
Technik budowy dróg 

 
1. Maszyny drogowe 
2. Budownictwo ogólne 
3. Język angielski w drogownictwie 
4. Działalność gospodarcza w drogownictwie 
5. Technologia robót ziemnych 
6. Technologia robót nawierzchniowych 
7. Organizacja robót i utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 
8. Kosztorysowanie w drogownictwie 
9. Dokumentacja techniczna 
10. Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa 
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Technik geodeta 
 

1. Geodezja 
2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 
3. Geodezja inżynieryjna 
4. Kataster i gospodarka nieruchomościami 
5. Język obcy zawodowy 
6. Język angielski w geodezji 
7. Prawo i działalność gospodarcza w geodezji 
8. Działalność gospodarcza w geodezji 
9. Prace geodezyjne i kartograficzne 
10. Dokumentacja katastralna 
11. Geomatyka 

 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 
1. Rysunek techniczny 
2. Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej 
3. Systemy energetyki odnawialnej 
4. Podstawy kosztorysowania w budownictwie 
5. Język angielski w budownictwie 
6. Działalność gospodarcza w budownictwie 
7. Dokumentacja techniczna w budownictwie 
8. Kosztorysowanie w budownictwie 

 
 

Technik drogownictwa 
 

1. Budownictwo ogólne 
2. Dokumentacja techniczna 
3. Język angielski w drogownictwie 
4. Działalność gospodarcza w drogownictwie 
5. Technologia robót ziemnych 
6. Technologia robót nawierzchniowych 
7. Organizacja robót drogowo - mostowych 
8. Kosztorysowanie w budownictwie 
9. Rysunek i dokumentacja techniczna 
10. Nadzór, utrzymanie dróg i obiektów mostowych 
11. Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa 

 


