
 
 

 

 

Regulamin 

określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów  

w ramach programu stypendialnego „Wiedza Start” 

realizowanego ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie 

na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Miasta i Gminy Gniew.  

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Głównymi celami realizacji programu stypendialnego „Wiedza Start” na rok szkolny 2016/2017 są:  

a) stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom 
napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym 
uniemożliwiające rozwój edukacyjny, 

b) ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia, 

c) wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 02.11.2016 r. do 30.06.2017 r. przez Zakład Produkcji Kruszyw 
w Gniewie (zwany dalej „Zakładem”).  

 

II. Formy wsparcia dla uczestników programu 
 

§ 2 

1. Wsparcie w ramach stypendium stanowić będą kwoty przekazane stypendystom programu stypendialnego 
„Wiedza Start”.  

2. W ramach programu wybranych zostanie 4 uczniów - stypendystów, dla każdego z etapów programu 
rozdzielnie. 

3. Stypendia będą przyznawane dwukrotnie w ciągu roku szkolnego 2016/2017. 

a) za wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego (grudzień 2016 r.) - wysokości 300 zł dla każdego ze 
stypendystów,  

b) za wyniki końcowego egzaminu gimnazjalnego (czerwiec 2017 r.) –  wysokości 500 zł dla każdego ze 
stypendystów.   

4. Stypendia przyznawane są jednorazowo zgodnie z datami określonymi w niniejszym Regulaminie. 



 
 

 

 

 

III. Rekrutacja i zasady przyznawania stypendium 
 

§ 3 

1. O wsparcie ubiegać się mogą uczniowie klas III gimnazjalnych szkół znajdujących na terenie Miasta i 
Gminy Gniew, tj. Gimnazjum w Gniewie i Gimnazjum w Opaleniu (zwane dalej: Szkołami), pod warunkiem 
spełnienia łącznie kryteriów określonych w § 4.  

2. Zgodnie z rozkładem procentowym liczby uczniów w danych placówkach stypendia zostaną przyznane 
według następującego podziału:  

a) 3 uczniom z Gimnazjum w Gniewie,  

b) 1 osobie z Gimnazjum w Opaleniu  

na podstawie warunków przedstawionych w Regulaminie.  
 

§ 4 

1. Stypendium w ramach programu stypendialnego „Wiedza Start” mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają 
następujące kryteria dostępu: 

a) są uczniami klas III szkół gimnazjalnych w Gniewie lub Opaleniu, 

b) na egzaminie gimnazjalnym 2016/2017 w częściach matematycznej i przyrodniczej osiągnęli 
najwyższą średnią arytmetyczną uzyskanych punktów,  

c) jednocześnie otrzymali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania.  

2. W przypadku wyłonienia 5 lub więcej zwycięzców z identycznym wynikiem o przyznaniu stypendium 
decyduje średnia ocen z klasy II z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia oraz 
biologia. Gdy średnie uczniów są identyczne, o przyznaniu stypendium decyduje dodatkowo ocena z 
zachowania z końca klasy II. 

3. Gimnazjum w Gniewie oraz Gimnazjum w Opaleniu (Szkoły) są głównym organem współpracującym z 
Zakładem nad realizacją programu.  

a) Warunkiem ubiegania się o stypendium jest nawiązanie przez Dyrekcję Szkół umowy o współpracy 
nad projektem z Zakładem,  

b) Szkoły wyznaczą do realizacji programu po jednym opiekunie – osobie koordynującej program i 
przekażą Zakładowi dane kontaktowe tej osoby do dalszych prac nad wdrażaniem programu.  

4. Szkoły zobowiązują się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu dostarczyć do Zakładu 
następujące dokumenty: 

a) podpisaną umowę darowizny i współpracy, wzór umowy przekaże Zakład, 

b) deklaracje uczniów/zwycięzców o przystąpienie do programu stypendialnego „Wiedza Start”, 

c) w pierwszym etapie programu - kopie wyników z egzaminu próbnego laureatów konkursu, 



 
 

 

 

 

d) w drugim etapie - kopie wyników z egzaminu gimnazjalnego laureatów konkursu, 

e) wniosek - listę laureatów z poszczególnych szkół podpisaną przez dyrektora szkoły i wyznaczonego w 
placówce organizatora konkursu, 

f) zgody rodziców uczniów na udział w programie stypendialnym (1 szt. na ucznia), 

g) zgody ucznia na przetwarzanie danych osobowych (1 szt. na ucznia). 

5. Szkoły zobowiązują się do poinformowania zainteresowanych uczniów o wynikach procesu przyznania 
stypendium.  

6. Wniosek, który jest jednocześnie listą laureatów, wraz z załącznikami, umieszczony w zaklejonej kopercie, 
opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Wiedza Start – 
wniosek o stypendium” powinien zostać przekazany przez Szkoły do siedziby Zakładu Produkcji Kruszyw, 
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew. 

7. Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie, źle wypełnione, niekompletne, nie spełniające wymogów i 
kryteriów dostępu, określonych w § 4, będą odrzucone.  

 

IV. Kryteria i ocena wniosków stypendialnych 
 

§ 5 

1. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu 
stypendialnego „Wiedza Start” dokonuje Komisja stypendialna składająca się z przedstawicieli Zakładu 
Produkcji Kruszyw w Gniewie oraz dyrekcji Gimnazjum w Gniewie i w Opaleniu. 

2. Termin dokonania weryfikacji wniosków uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie 
stypendium. 

3. Po weryfikacji Komisja sporządza listę wniosków zaakceptowanych, zaczynając od wniosku ucznia, który 
otrzymał największą liczbę punktów, ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie. Ocena 
kandydatury ucznia rozpatrywana będzie przy pomocy średniej arytmetycznej wyników egzaminacyjnych. 

4. Stypendia przyznaje przedstawiciel Zakładu na wniosek Komisji w oparciu o przedstawioną listę 
rankingową uczniów podczas wręczenia nagród. Wręczenie nagród odbędzie się w terminach 
zaproponowanych przez Szkoły w grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. – kolejno dla egzaminu 
próbnego oraz właściwego egzaminu gimnazjalnego. 

5. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. Wypłata stypendium przyznanego w ramach programu 
 

§ 6 

1. Stypendium będzie przekazywane Szkole na podstawie umowy darowizny zawartej ze Szkołą oraz 
dokumentacji przekazanej przez ucznia (jeżeli jest pełnoletni) oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia (w 
przypadku niepełnoletniości) i wypłacone na rachunek bankowy Szkoły (Rady Rodziców). 

 

 

2. Kwota stypendium dla jednego ucznia wynosi 300 zł za próbny egzamin gimnazjalny oraz 500 zł za 
egzamin gimnazjalny końcowy i zostanie przekazana stypendystom w postaci jednorazowej.  

3. Stypendium zostanie przekazane uczniom przez Szkołę w postaci gotówki za potwierdzeniem odbioru 
osoby uprawnionej.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

1. Do postępowania w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.).  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przedstawiciel Zakładu 
Produkcji Kruszyw na wniosek Komisji stypendialnej. 

 

ZAŁĄCZNIKI – wzory:  

a) umowy darowizny ze szkołą (radą rodziców), 

b) deklaracji uczniów/zwycięzców o przystąpienie do programu stypendialnego „Wiedza Start”, 

c) zgody rodziców uczniów na udział w programie stypendialnym  

d) zgody ucznia na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

Gniew, dnia 6 październik 2016 r. 


