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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 
„NAUKA JEST PRAKTYCZNA” 

 
 

§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Stypendium realizowane jest w ramach Projektu pn.:„Nauka jest praktyczna” realizowanego przez 
Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja  i kształtowanie kapitału społecznego.    
2. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków  w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 

112, 19-124 Jaświły, tel/fax: 857161504, email: spdolistowo@poczta.onet.pl  
3. Program stypendialny realizowany będzie w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r. 

 
§ 2 

Przeznaczenie stypendiów 

 
1. Stypendium ufundowane będzie dla 4 uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli najwyższy 

przyrost średniej ocen z w skali półrocza: od średniej ocen z II półrocza odejmuje się średnią ocen z I 
półrocza. 

2. W sytuacji, gdy kilkoro uczniów osiągnęło taki sam wynik i nie można wyłonić 4 stypendystów, pod 

uwagę brane będą następujące czynniki dodatkowo punktowane: 
a) udział w konkursach, turniejach i olimpiadach – ilościowo,  

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach.  
 

§ 3 

Zasady ubiegania się o stypendia 
 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać wychowawcy klas V – VIII za rok szkolny 2018/2019. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów: 

a. Imienia i nazwiska ucznia, klasy, do której uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. 
b. Informacji o przyroście średniej ocen między pierwszym a drugim półroczem. 

c. Podpisu wychowawcy. 

 
 

§ 4 
Zasady przyznawania stypendiów 

 

1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja stypendialna w składzie: 
Alicja Witkowska- asystent koordynatora projektu, dyrektor szkoły 

Krystyna Huniewicz – nauczyciel 
Iwona Trzeciak – nauczyciel  

 
§ 5 

Sposób realizacji stypendium 

 
1. Stypendium w wysokości 300 zł wypłacane będzie co miesiąc na konto wskazane przez 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia, któremu przyznano stypendium przez 10 kolejnych miesięcy 
począwszy od września 2019r.  

2. Stypendium wypłacane będzie w terminie do końca miesiąca.  
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§ 6 

Monitorowane uczestników projektu 
 

1. Wychowawca stypendysty otacza go opieką dydaktyczną, której celem jest pomoc w dalszym 
osiąganiu jak najlepszych rezultatów w nauce. 

2. Monitoruje osiągnięcia ucznia. 

3. Udziela wsparcia informacyjnego związanego z zagospodarowaniem stypendium na cele edukacyjne.  
 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, w całym okresie realizacji 

Projektu. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli 

zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie Regulaminu, wymagająca zmiany w 
niniejszym Regulaminie. 

3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły 

www.spdolistowo.edupage.org  
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Sybiraków  w Dolistowie Starym 
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w 

Dolistowie oraz na stronie internetowej: www.spdolistowo.edupage.org   

 
 

 

                                                                                                                    Dyrektor szkoły 
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