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do Uchwały Sejmiku  

Województwa 

Wielkopolskiego  
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z dnia 27 lutego 2017 r. 
 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIÓW  

WIELKOPOLSKICH SAMORZĄDOWYCH CENTRÓW KSZTALCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Ilekroć w "Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla 

uczniów Wielkopolskich  Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego", zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o: 

a) „uczniu” – rozumie się przez to ucznia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, dla którego organem prowadzącym jest 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 

b) „wychowawcy” – rozumie się przez to opiekuna oddziału wydającego opinię o uczniu, 

określającego średnią ocen; 

c) „szkole” – oznacza to Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego, zwanego dalej WSCKZiU; 

d) „stypendium” – oznacza to jednorazowe stypendium za wyniki w nauce. 

2. Stypendium ma na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych. 

 

 

§ 2 

 

1. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustala co roku Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego w uchwale budżetowej. 



2. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendium, która obowiązuje w danym roku 

kalendarzowym ustala Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje dyrektor szkoły, w ramach środków przyznanych 

na ten cel przez organ prowadzący i określonych w planie finansowym szkoły. 

 

Zasady przyznawania stypendium 

§ 3 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca, po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

2. Wypełniony komputerowo wniosek z listą osób spełniających warunki przyznania stypendium, 

o których mowa w § 4 ust 1, wychowawca przedkłada dyrektorowi szkoły w wyznaczonym 

przez niego terminie, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed radą pedagogiczną 

klasyfikacyjną. 

3.  Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez 

dyrektora szkoły lub wyznaczoną przez niego osobę. 

4. O przyjęciu wniosku decyduje data jego złożenia w sekretariacie (wpis w księdze 

korespondencyjnej). 

5.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej do zaopiniowania listę 

uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, nie później niż w dniu zebrania rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej na koniec każdego semestru. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 

do Regulaminu, 

7. Protokół z zebrania rady pedagogicznej w części dotyczącej wyłonienia stypendystów wraz 

z listą podpisaną przez dyrektora stanowi podstawę do wypłaty stypendium. 

 

Warunki otrzymywania stypendium 

§ 4 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie 

kryteria: 

1) podstawowe: 

a) uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 – obliczoną przez wychowawcę, 



b)  w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium są uczniami WSCKZiU oraz nie 

ukończyli 24.roku życia. 

2) w przypadku gdy kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1) spełniło więcej uczniów niż 

liczba określona w § 5 ust. 1, o przyznaniu stypendium decydować będą kryteria 

dodatkowe: 

a)   wzorowa postawa w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu, 

b)   aktywna działalność na rzecz szkoły, potwierdzona przez wychowawcę, 

c)  aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego, np. wolontariat, potwierdzona 

odpowiednimi zaświadczeniami, 

d)   reprezentowanie szkoły podczas sympozjów, seminariów, konferencji, 

e)   udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

 

1. Stypendium przyznawane jest w każdym semestrze danego roku szkolnego, średnio dla 3 

uczniów z oddziału. 

2.  Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane dla każdego oddziału oddzielnie. 

3. W przypadku mniejszej liczby uczniów w danym oddziale zakwalifikowanych do otrzymania 

stypendium, decyzją dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcami, pozostała kwota 

może zostać przeznaczona dla uczniów z innego oddziału.  

4.  Stypendium wypłacane jest przez dyrektora jednostki w formie przelewu na wskazany przez 

ucznia rachunek bankowy. 

5.  Stypendium zostanie wypłacone w terminie do 14 dni po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

radę pedagogiczną klasyfikacyjną szkoły. 

 


