
………………………………….
pieczęć szkoły

Zarządzenie nr ........

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

z dnia.............................

Na podstawie uchwały nr 157/513/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 18.12.2017 r. w
sprawie przyjęcia regulaminu projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”
nr RPDS.10.04.01-02-0013/17 zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom i uczennicom
Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  w  Wołowie  w  ramach  projektu  pn.  „Rozwój
kształcenia  zawodowego w Powiecie  Wołowskim”  współfinansowanego ze  środków  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020”  stanowiący  załącznik  do
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły



Załącznik do zarządzenia Dyrektora 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom i uczennicom  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 

w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

§ 1
Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom i uczennicom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w projekcie pn. „Rozwój kształ-
cenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (nr projektu RPDS.10.04.01-02-0013/17) realizo-
wanym przez Powiat Wołowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Wołowie oraz Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Brzegu Dolnym do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans 395 uczniów na regio-
nalnym rynku pracy do sierpnia 2019 r.

3. Stypendia są finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

§ 2
Zasady przyznawania stypendiów

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedago -
gicznej, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu.

2. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica, który/a w okresie poprzedzającym okres (se-
mestr) za jaki przyznaje się stypendium spełni łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał/a średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen

ogólną na poziomie co najmniej 3,5,
2) brał/a udział w co najmniej jednym konkursie z przedmiotów zawodowych na różnych

szczeblach organizacji,
3) uzyskał/a  pozytywne  wyniki  próbnych  lub  ostatecznych  egzaminów  potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie,
4) wykazał/a się dodatkową działalnością np. na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, wolon-

tariatem,
5) uzyskał/a co najmniej dobrą ocenę zachowania.

3. Za spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 uczeń/uczennica otrzymuje punkty
(maksymalna liczba punktów – 41):
1) kryterium – średnia ocen z przedmiotów zawodowych (maksymalna liczba punktów – 10):

a) średnia ocen 4,00 – 4,25 – 1 pkt,
b) średnia ocen 4,26 – 4,50 – 2 pkt,
c) średnia ocen 4,51 – 4,74 – 4 pkt,
d) średnia ocen 4,75 – 5,00 – 6 pkt,
e) średnia ocen 5,01 i powyżej – 10 pkt,

2) kryterium – udział w konkursach z przedmiotów zawodowych (maksymalna liczba punk-
tów – 10):



a) udział w co najmniej jednym konkursie zawodowym – 1 pkt,
b) udział w 2 lub więcej konkursach zawodowych – 2 pkt,
c) zajęcie wysokiej lokaty w konkursie – 4 pkt,
d) uzyskanie tytułu finalisty konkursu – 6 pkt,
e) uzyskanie tytułu laureata konkursu – 10 pkt,

3) kryterium – wyniki próbnych lub ostatecznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie (maksymalna liczba punktów – 5):
a) egzamin zdany – 5 pkt,
b) egzamin niezdany – 0 pkt, 
c) jeżeli w okresie poprzedzającym okres (semestr) za jaki przyznaje się stypendium od-

był się właściwy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przy ocenie spełnie-
nia tego kryterium brane są pod uwagę wyniki z tego egzaminu. Jeżeli egzamin po-
twierdzający kwalifikacje w zawodzie nie był przewidziany po danym etapie kształce-
nia wówczas uwzględniane są wyniki egzaminu próbnego,

4) kryterium – dodatkowa działalność ucznia/uczennicy (maksymalna liczba punktów – 10):
a) udział w zajęciach na wyższych uczelniach z przedmiotów zawodowych – 3 pkt,
b) realizacja projektu edukacyjnego z zakresu przedmiotów zawodowych – 2 pkt,
c) realizacja innych przedsięwzięć w szkole lub w środowisku lokalnym – 2 pkt,
d) udział w stażach zawodowych u pracodawcy – 3 pkt,

5) kryterium – ocena zachowania (maksymalna liczba punktów – 6):
a) zachowanie dobre – 2 pkt,
b) zachowanie bardzo dobre – 4 pkt,
c) zachowanie wzorowe – 6 pkt.

4. Stypendium  przyznawane  jest  uczniom/uczennicom,  którzy/re  zdobyli/ły  najwyższą  liczbę
punktów według kryteriów przyznawania stypendium.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch uczniów takiej samej liczby punktów, stypendium przy-
znawane jest uczniowi/uczennicy, który/a uzyskał/a wyższą średnią ocen z przedmiotów za-
wodowych.

6. Wniosek o stypendium dla ucznia/uczennicy składa nauczyciel przedmiotu lub wychowawca
klasy (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

7. Terminy składania wniosków o stypendium:
1) wrzesień 2017 r.,
2) wrzesień 2018 r.

8. Dopuszczalne jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy w terminie
późniejszym z zastrzeżeniem pkt 11.

9. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną odpowiedzialną za opiniowanie wniosków o
stypendium (wzór zarządzenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

10. Do zadań komisji stypendialnej należy:
1) opiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełnienia kryteriów przyznania stypen-
dium,
2) sporządzenie protokołu z prac komisji oraz listy kandydatów/tek do stypendium w kolejno-
ści malejącej liczby uzyskanych punktów i przekazanie jej dyrektorowi szkoły (formularz pro-
tokołu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).

11. Stypendium przyznawane jest na okres 10 m-cy:
1) w roku szkolnym 2017/2018 – od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.,
2) w roku szkolnym 2018/2019 – od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. 

12. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń/uczennica podlega opiece dydaktycznej nauczy-
ciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole. Celem tej opieki
jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia/uczennicy w wy-



korzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie jego/jej osiągnięć edukacyj-
nych. 

13. Dyrektor szkoły wskazuje opiekunów uczniów/uczennic, którym przyznano stypendia, w od-
rębnym zarządzeniu. 

14. Wysokość stypendium ustala się na 350 zł miesięcznie.
15. Decyzja dyrektora szkoły o przyznaniu uczniowi/uczennicy stypendium przekazywana jest ro-

dzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej.
16. Stypendium przekazywane jest co miesiąc na wskazane przez rodziców (opiekunów praw-

nych) ucznia/uczennicy konto bankowe w formie przelewu.

Załącznik nr 1



WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIOWI/UCZENNICY 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w ramach projektu 

pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: 

............................................................................................................................................................

2. PESEL:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania (dokładny adres):

............................................................................................................................................................ 

4. Uczeń/uczennica klasy:

............................................................................................................................................................

5. Ocena spełnienia kryteriów, o których mowa w Regulaminie przyznawania stypendiów za wy-
niki w nauce uczniom i uczennicom  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo-
łowie  w  ramach  projektu  pn.  „Rozwój  kształcenia  zawodowego  w  Powiecie  Wołowskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020:

1) Kryterium – średnia ocen z przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,0 oraz średnia
ocen ogólna na poziomie co najmniej 3,5:

Średnia ocen ogólna na poziomie co najmniej 3,5: TAK/NIE
Średnia ocen z przedmiotów

zawodowych
4,00 -4,25  4,26 -4,50 4,51 - 4,74  4,75 -5,00  5,01

i powyżej

Liczba przyznanych punktów

2) Kryterium – udział w konkursach z przedmiotów zawodowych:

Lp. Nazwa konkursu

Rok szkolny, w
którym przepro-

wadzany był
konkurs

Osiągnięcie (lau-
reat, finalista,

wysoka lokata w
konkursie)

Liczba przy-
znanych
punktów

1
2
3
…

Liczba przyznanych punktów (suma):



3) Kryterium  –  wyniki  próbnych  lub  ostatecznych  egzaminów  potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie:

Lp. Nazwa egzaminu

Rok szkolny, w
którym przepro-
wadzany był eg-

zamin

Liczba przyznanych
punktów

1
2

Liczba przyznanych punktów:

4) Kryterium – dodatkowa działalność ucznia/uczennicy:

Dodatkowa działalność ucznia/uczennicy Liczba przyznanych
punktów

Nazwa uczelni wyż-
szej i nazwa zajęć z
przedmiotów zawo-
dowych, rok szkolny,

w którym
uczeń/uczennica

brał/a udział w zaję-
ciach

Nazwa projektu edu-
kacyjnego z zakresu
przedmiotów zawo-
dowych, rok szkolny,

w którym
uczeń/uczennica

brał/a udział w pro-
jekcie

Inne przedsięwzięcia
w szkole lub w śro-
dowisku lokalnym,
rok szkolny, w któ-

rym uczeń/uczennica
brał/a udział w in-
nych przedsięwzię-

ciach
Nazwa pracodawcy,

u którego
uczeń/uczennica od-
bywał staż zawodo-
wy, rok szkolny, w

którym uczeń/uczen-
nica brał/a udział sta-

żu
Liczba przyznanych punktów (suma):



5) Kryterium – ocena zachowania: 

Zachowanie dobre Zachowanie bardzo do-
bre

Zachowanie wzorowe

Liczba przyznanych
punktów:

6. Uzasadnienie wniosku:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
 

Suma punktów ze wszystkich kryteriów:

………………………………………………………          
Data, podpis nauczyciela/wychowawcy



Załącznik nr 2

………………………………….
pieczęć szkoły

Zarządzenie nr ........

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

z dnia.............................

Na podstawie uchwały nr 157/513/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołow-
skim” nr RPDS.10.04.01-02-0013/17oraz Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce
uczniom i uczennicom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w ramach pro-
jektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zarządzam co
następuje:

§ 1

Powołuję  Komisję  Stypendialną  do  prac  związanych  z  wytypowaniem  kandydatów  i
kandydatek do stypendium za wyniki w nauce w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..
2) Członek Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..
3) Członek Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..

§ 2
Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) prowadzenie  prac  zgodnie  z  Regulaminem  przyznawania  stypendiów  za  wyniki  w  nauce
uczniom i uczennicom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w ra-
mach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” współfinanso-
wanego  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego
2014-2020,

2) opiniowanie wniosków o stypendium za wyniki w nauce pod kątem przyjętych w Regulaminie
kryteriów,

3) sporządzenie protokołu zawierającego listę kandydatów/tek do stypendium,
4) przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły



Załącznik nr 3

Protokół Komisji Stypendialnej 
z dnia ……………………..

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Protokół  z  posiedzenia  Komisji  Stypendialnej  powołanej  Zarządzeniem  nr  ........  Dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie z dnia ........................... w związku z
realizacją  projektu  pt.  „Rozwój  kształcenia  zawodowego  w  Powiecie  Wołowskim”  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Skład Komisji Stypendialnej:
1. Przewodniczący Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..
2. Członek Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..
3. Członek Komisji Stypendialnej: ……………………….................………..

Przebieg pracy Komisji Stypendialnej:
1. Opiniowanie wniosków o stypendium za wyniki w nauce uczniów i uczennic pod kątem oceny

kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom i
uczennicom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w ramach projektu
pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

2. Sporządzenie listy kandydatów/tek do stypendium za wyniki w nauce (stanowiącej załącznik
do protokołu).

3. Uwagi Komisji Stypendialnej: ………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:

1 ..............................................................................

2 ..............................................................................

3 ..............................................................................



Załącznik do protokołu Komisji Stypendialnej

Lista kandydatów/kandydatek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
do stypendium za wyniki w nauce

w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Lp. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Klasa
Liczba

uzyskanych
punktów

1
2
3
4
…

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:

1 ..............................................................................

2 ..............................................................................

3 ..............................................................................



Załącznik nr 4

…………………………………. ………………………………..
pieczęć szkoły miejscowość, data

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowanego

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przyznaję stypendium za wyniki w nauce uczniowi/uczennicy:

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w wysokości ………… zł (słownie: ………………….) miesięcznie.

Stypendium przyznaję na okres od dnia ………………………………. do dnia ………………………………..

Stypendium zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez ucznia/uczennicę lub rodzica

(opiekuna prawnego) ucznia/uczennicy.

……………………………………………..

Podpis dyrektora szkoły



Załącznik nr 5

………………………………….
miejscowość, data

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

ul. Kościuszki 27

56-100 Wołów

W  związku  z  przyznaniem  stypendium  za  wyniki  w  nauce  na  rok  szkolny  ….…..
uczniowi/uczennicy  …………………………………………………………….  (imię  i  nazwisko)  informuję,  że transze
stypendium w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowanym
w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020  należy  przekazywać  w  formie  przelewu  na  rachunek  bankowy  o  numerze
……………………………………………………………….... w …………… (nazwa banku). 

………….……………………………………………

Podpis ucznia/Podpis rodzica (opiekuna prawnego)


	Załącznik nr 1
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