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Załącznik do uchwały  
Sejmiku Województwa 

Nr XXIV/473/08 
z dnia 3 lipca 2008 r. 

 
REGULAMIN 

 
przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start” dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-
pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 
 

 
§ 1  

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów 

uczniom, przyznawanych w ramach projektu „Zdolni na start” realizowanego w ramach 
Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, BudŜetu Państwa oraz BudŜetu Województwa. 

2. Celem pomocy stypendialnej realizowanej w ramach projektu „Zdolni na start” jest ułatwienie 
i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim, dla których trudna 
sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 2  
 

1. W ramach projektu „Zdolni na start” wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, spełniających łącznie kryteria określone w § 4 ust. 1. Liczbę stypendystów 
ustala Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownie do posiadanych środków 
finansowych w ramach projektu „Zdolni na start”. 

2. Obsługę programu stypendialnego powierza się Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwanemu dalej Departamentem Spraw 
Społecznych.  

3. UŜyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) rodzina - rodzina w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

2) dochód rodziny ucznia - przeciętny miesięczny dochód członków rodziny ucznia uzyskany 
w 2007 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

3) Indywidualny Program Rozwoju Edukacyjnego ucznia (IPRE) - indywidualny program 
rozwoju edukacyjnego ucznia opracowany przez nauczyciela-opiekuna ucznia we współpracy 
z pełnoletnim uczniem lub gdy uczeń jest małoletni z rodzicem bądź opiekunem prawnym, 
związany z rozwojem uzdolnień, wiedzy i umiejętności ucznia, 

4) nauczyciel-opiekun stypendysty - nauczyciel zatrudniony w szkole ucznia, sprawujący opiekę 
dydaktyczną nad uzdolnionym uczniem-stypendystą, 

5) przedmioty matematyczno-przyrodnicze - matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, 
biologia, przyroda, geografia, informatyka, 
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6) przedmioty techniczne - technika, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte w programie 
nauczania, 

7) olimpiada, turniej, konkurs - olimpiada, turniej, konkurs organizowany na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz. 125), które były przeprowadzone w roku szkolnym 2007/2008, 

8) obszary wiejskie - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. 
mieszkańców. 
 

II. Wysokość stypendium oraz zasady jego przyznawania 
 

§ 3 
 

1. Stypendia przyznaje się na wniosek ucznia. W przypadku braku pełnoletniości ucznia wniosek 
dodatkowo podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

2. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy, tj. od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. 

3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250 zł brutto. 

 
§ 4 

 
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, spełniający łącznie następujące kryteria: 

1) zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, 
2) są uczniami publicznych bądź niepublicznych szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych 

usytuowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, 
3) osiągnęli średnią ocen z roku szkolnego 2007/2008 nie mniejszą niŜ 4,75, 
4) dochód rodziny ucznia w 2007 roku nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem 

rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) 1166 zł, 

5) uzyskali w latach szkolnych 2006/2007 i/lub 2007/2008 tytuł laureata w co najmniej jednej 
olimpiadzie, turnieju lub konkursie szczebla wojewódzkiego bądź byli uczestnikami 
olimpiady, turnieju lub konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim. 

2. Stypendia otrzymają uczniowie o najwyŜszej sumie punktów ustalonych według zasad określonych 
w § 6. 

3. Liczba stypendystów będzie ustalona z zachowaniem zasad polityki równych szans, w tym 
równości płci, tj. bez względu na płeć kaŜdy uczeń będzie mógł na takich samych prawach ubiegać 
się o stypendium. 

 
§ 5 

 
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złoŜenie następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

1) wniosek o przyznanie stypendium zwany dalej wnioskiem, 

2) kserokopia legitymacji uczniowskiej,  

3) świadectwo szkolne za poprzedni, ukończony rok nauki,  

4) wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, który stanowił podstawę przyjęcia do 
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, 

5) dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, 
turniejach, 

6) indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia wypełniony i podpisany przez nauczyciela-
opiekuna oraz dyrektora szkoły,  
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7) oświadczenie o wysokości dochodu rodziny ucznia, 

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne muszą być składane w formie oryginału bądź kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź pracownika Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo 
kserokopie dokumentów szkolnych mogą być poświadczone przez dyrektorów szkół. 

3. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 18 roku Ŝycia w dniu składania wniosku, wszystkie 
dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny. Uczeń pełnoletni podpisuje wszystkie 
dokumenty samodzielnie. 

4. Termin i miejsce składania wniosków określi Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego. 

5. Dokumenty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem wniosek o stypendium w ramach 
projektu „Zdolni na start”, drogą pocztową bądź osobiście. 

6. Departament Spraw Społecznych wzywa do uzupełnienia dokumentów w drodze telefonicznej 
bądź e-mailowej. Termin uzupełnienia oraz poprawienia dokumentów rekrutacyjnych to 7 dni od 
dnia wezwania do usunięcia błędów i uzupełnienia dokumentów.  

 
§ 6 

 
1. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie o największej liczbie punktów 

rankingowych, z uwzględnieniem ust. 5. 

2. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do stypendium stosuje się następujące kryteria: 

1) średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego, ukończonego roku szkolnego; 

2) średnia arytmetyczna ocen z matematyki oraz wybranych dwóch przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i/lub technicznych wskazanych we wniosku stypendialnym; 

3) wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzonych na koniec poprzedniego 
etapu edukacyjnego; 

4) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach; 

5) sytuacja społeczno-ekonomiczna. 

3. Ustala się następujące zasady obliczania punktów rankingowych dla poszczególnych kryteriów 
wymienionych w ust. 2: 

1) średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku 

- maksymalna liczba punktów: 15 
- liczba punktów liczona wg wzoru:  

LP = (x-4,5)*10 

gdzie: x - średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku szkolnego 

2) średnia arytmetyczna ocen z matematyki oraz wybranych dwóch przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i/lub technicznych 

- maksymalna liczba punktów: 30 
- liczba punktów liczona wg wzoru:  

LP = (x/6)*30 

gdzie: x - średnia arytmetyczna ocen z matematyki oraz wybranych dwóch przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i/lub technicznych z poprzedniego roku szkolnego 

3) wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzonych na koniec poprzedniego 
etapu edukacyjnego 
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- maksymalna liczba punktów: 30 
- liczba punktów liczona wg wzorów:  

gimnazjaliści: liczba punktów ze sprawdzianu w VI klasie  

LP = (x/40)*30 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego  

LP = (x/100)*30 

gdzie: x - liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu w VI klasie bądź z egzaminu 
gimnazjalnego 

4) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach  

Uwzględnia się osiągnięcia z maksymalnie 3 róŜnych olimpiad, konkursów i/lub turniejów 
w latach szkolnych 2006/07 i 2007/08 

- maksymalna liczba punktów: 21 
 

Liczba punktów za osiągnięcia: 
- laureaci etapu wojewódzkiego olimpiad, konkursów lub turniejów o zasięgu wojewódzkim:  

- z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych - 5 punktów,  
- z pozostałych przedmiotów - 3 punkty, 

- uczestnicy i finaliści etapu ponadwojewódzkiego olimpiad, konkursów lub turniejów 
o zasięgu ponadwojewódzkim: 

- z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych - 6 punktów,  
- z pozostałych przedmiotów - 4 punkty, 

- laureaci etapu ponadwojewódzkiego olimpiad, konkursów lub turniejów o zasięgu 
ponadwojewódzkim: 

- z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych - 7 punktów,  
- z pozostałych przedmiotów - 5 punktów. 
 

- liczba punktów liczona wg wzoru:  

LP = x1 + x2 + x3 

gdzie:  x1 - punkty za pierwszy konkurs, olimpiadę lub turniej 
x2 - ewentualne punkty za drugi konkurs, olimpiadę lub turniej 
x3 - ewentualne punkty za trzeci konkurs, olimpiadę lub turniej 

5) sytuacja społeczno-ekonomiczna 

- maksymalna liczba punktów: 15 
- liczba punktów liczona wg wzoru: 

LP = (1008-x)/1008*10+y 

  bądź:     LP*) = (1166-x)/1166*10+y 

*) wzór dla uczniów, których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  

gdzie:  x - dochód rodziny ucznia 
y - 5 pkt jeśli uczeń zamieszkuje obszary wiejskie; 0 pkt w przeciwnym 

przypadku 

4. Liczba punktów w kaŜdym kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 
maksymalna liczba punktów rankingowych wynosi 111. 

5. W przypadku takiej samej liczby punktów, o kolejności decydować będzie liczba punktów z ust. 3 
pkt 2, a w dalszej kolejności liczba punktów z ust. 3 pkt 1. 
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§ 7 
 

1. Departament Spraw Społecznych dokona oceny formalnej złoŜonych wniosków. 

2. Wnioski dostarczone po terminie, niekompletne, błędnie wypełnione oraz nie spełniające 
wymogów określonych w §4 ust. 1 zostają odrzucone. 

3. Komisja Stypendialna powołana uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
zweryfikuje poprawność naliczenia łącznej liczby punktów rankingowych, przygotowuje 
i przedstawia Zarządowi listę stypendystów oraz listę rezerwową oraz składa uzasadnione wnioski 
o skreślenie z listy stypendystów, a takŜe wnioski o przyznanie stypendium osobom z  listy 
rezerwowej. 

4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzi listę stypendystów oraz listę rezerwową 
w drodze uchwały. 

5. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
www.kujawsko-pomorskie.pl/zdolni Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  

6. Stypendium będzie przekazywane uczniom na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy 
zawartej między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a stypendystą, 
a w przypadku, gdy w dniu podpisywania umowy uczeń nie będzie osobą pełnoletnią, umowy 
zawartej z rodzicem bądź opiekunem prawnym. 

 

III. Wypłata stypendium 
 

§ 8  
 

1. Warunkiem wypłaty stypendium  jest podpisanie umowy stypendialnej w wyznaczonym terminie. 
Stypendium przekazywane będzie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy. 

2. Stypendium będzie wypłacane w transzach w następujący sposób: 

1) pierwsza transza za okres wrzesień-grudzień 2008 r. – wypłata do końca grudnia 2008 r., 

2) druga transza za okres styczeń-kwiecień 2009 r. – wypłata do końca kwietnia 2009 r., 

3) trzecia transza za okres maj-sierpień 2009 r. – wypłata do końca sierpnia 2009 r. 

3. Decyzje o przyznaniu stypendium, o odmowie przyznania stypendium, o skreśleniu z listy 
stypendystów dotychczasowych stypendystów oraz decyzje o przyznaniu stypendium osobom 
z listy rezerwowej wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie 
zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego listy stypendystów oraz listy 
rezerwowej. 

4. Utrata stypendium następuje gdy: 

1) stypendysta bądź jego rodzic/przedstawiciel ustawowy nie podpisze w wyznaczonym terminie 
umowy stypendialnej, 

2) stypendysta zmieni miejsca zamieszkania na obszar poza granicami województwa kujawsko-
pomorskiego - od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana, 

3) stypendysta zmieni szkołę na szkołę znajdującą się poza obszarem województwa kujawsko-
pomorskiego, 

4) stypendysta zostanie skreślony z listy uczniów - od miesiąca, w którym stypendysta został 
skreślony z listy uczniów, 

5) w okresie wypłat stypendium nauczyciel-opiekun stypendysty wyrazi negatywną opinię 
odnośnie nauki bądź zachowania stypendysty - od miesiąca, w którym nastąpiło pogorszenie 
wyników wyraŜone w opinii sporządzonej przez nauczyciela-opiekuna stypendysty, 
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6) zostało złoŜone pisemne oświadczenie stypendysty bądź rodzica/opiekuna prawnego 
o rezygnacji ze stypendium. 

5. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z przesłanej określonych w ust. 4, stypendysta zostaje 
skreślony z listy stypendystów, a na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej. Ukończenie 
nauki w szkole w okresie wypłat stypendium nie jest przyczyną utraty stypendium. 

6. Osoba z listy rezerwowej uzyskuje prawo do stypendium na okres, na jaki stypendium zostanie 
przyznane.  

7. Województwo Kujawsko-Pomorskie moŜe zaŜądać od stypendysty zwrotu nienaleŜnie 
wypłaconego stypendium wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania stypendium uczniowi 
do dnia zwrotu na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

8. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku Samorządu 
Województwa. 

 

IV. Nauczyciel opiekun 
 

§ 9 
 

1. Nauczyciel-opiekun, po wyraŜeniu zgody na uczestnictwo w programie stypendialnym, sprawuje 
opiekę dydaktyczną nad stypendystą. 

2. Obowiązkiem nauczyciela-opiekuna jest pomoc uczniowi w realizacji załoŜonego Indywidualnego 
Programu Rozwoju Edukacyjnego stypendysty oraz monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 
Nauczyciel-opiekun sprawuje ponadto nadzór merytoryczny nad stypendystą oraz pomaga 
w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne. 

3. Po zakończeniu semestru zimowego (do 15 marca 2009 r.) oraz letniego (do 15 sierpnia 2009 r.) 
nauczyciel-opiekun stypendysty, w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym stypendysty, 
zobowiązany jest złoŜyć do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji IPRE. 

4. Nauczyciel-opiekun stypendysty z tytułu wykonywanych obowiązków otrzymywać będzie na 
podstawie odrębnej umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 50 zł za kaŜdy miesiąc, za który 
przysługuje stypendyście stypendium. 

5. Wynagrodzenie nauczyciela-opiekuna płatne będzie w tym samym okresie, jak wypłata 
stypendium. 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 

Termin i miejsce składania wniosków, wzór wniosku wraz z załącznikami, wzór IPRE, wzór 
sprawozdania z realizacji IPRE oraz wzór umowy o przyznanie stypendium ustala Zarząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały. 


