
UCHWAŁA NR 171/XIV/20 
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

w Powiecie Nowosądeckim”. 

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.       Ustala się zasady  przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” realizowanego przez Powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

2. Zasady przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, o których mowa 
w pkt. 1 określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego 

 
 

Roman Potoniec 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 171/XIV/20 
Rady Powiatu Nowosądeckiego 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą 

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe  

w Powiecie Nowosądeckim”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i 

Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR 
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§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1. Powiat Nowosądecki – Organ prowadzący szkoły, Beneficjent projektu pod nazwą 

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 

2. Biuro projektu – Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,  

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz. 

3. Szkoły uczestniczące w realizacji projektu: 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,  

ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa, 

 Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 

15, 33-340 Stary Sącz, 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii 

Krajowej 19, 33-330 Grybów, 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju,  

ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój, 

 Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26, 

 Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna. 

4. Regulamin – Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” przez Powiat Nowosądecki.  

5. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota środków 

możliwa do wypłacenia uczniowi szczególnie uzdolnionemu w zakresie przedmiotów 

zawodowych i ogólnych nauczanych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe 

zgodnie z § 4 ust.1. 

6. Wniosek – Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego w ramach projektu pod 

nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim. 

7. Opiekun dydaktyczny – nauczyciel lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole, 

którego zadaniem jest pomoc uczniowi szczególnie uzdolnionemu w dalszym 

osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na 

cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

8. Komisja Stypendialna – Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

do oceny Wniosków. 

9. Uczeń– należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły ponadpodstawowej, który 

pobiera naukę w jednej ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe wymienionych  

w § 1 ust.3. 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.  

2. Stypendium o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe 

uczniów – SPR.  

3. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów ponadpodstawowych szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe o których mowa w §1 ust. 3, którzy wykazują szczególne 

uzdolnienia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz ogólnych nauczanych w szkole 
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prowadzącej kształcenie zawodowe w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

na który przyznawane jest stypendium, zgodnie z § 4 ust.1. 

4. Minimalny okres na jaki jest przyznawane jest stypendium dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych wynosi 10 miesięcy, począwszy od 1 września do 30 czerwca następnego 

roku kalendarzowego. Okres przyznawania stypendium może być skrócony w 

przypadku naruszenia przez ucznia zapisów niniejszego regulaminu. 

5. W ramach projektu zaplanowano stypendia dla 30 uczniów szczególnie uzdolnionych,  

w maksymalnej wysokości 5000,00 zł brutto dla ucznia, w każdym roku szkolnym 

realizacji projektu (tj.: 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023). 

6. Przeznaczenie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych: 

1) stypendium uczeń/uczennica będzie mógł/a przeznaczyć na zakup m.in. literatury 

fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, 

konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych  

i sprzętu. 

2) w trakcie otrzymywania stypendium uczeń/uczennica podlegać będzie opiece 

dydaktycznej nauczyciela lub doradcy zawodowego zatrudnionego w danej szkole. 

Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych 

rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i 

monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

7. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu rozliczenia stypendium dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” reguluje umowa o 

przyznanie pomocy stypendialnej  dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawierana 

pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a danym uczniem. 

 

§ 3 

1. O przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych może 

ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, 

uczestniczącej w projekcie, o której mowa w §1 ust. 3, 

2) została zrekrutowana zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, 

3) wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w formie wsparcia jaką jest pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

4) spełnia kryteria udziału w formie wsparcia jaką jest stypendium dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, o których mowa w § 4 ust.1. 

5) przedłożyła w wyznaczonym terminie, tj. do 10 września danego roku wypełniony 

Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” uzdolnionych zgodnie z §5, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z 

uwierzytelnioną kopią dyplomów potwierdzających spełnienie kryteriów 

określonych w § 4. 

 

§ 4 

1. Kryteria udziału ucznia/uczennicy w formie wsparcia jaką jest pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych: 

 najwyższa średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskana z przedmiotów 

zawodowych teoretycznych i praktycznych (obliczona na podstawie świadectwa 
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ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym) na poziomie nie niższym niż 

5,0 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń, za 

którą będą przyznawane punkty wg poniższej skali: 

 średnia ocen 6,00 – 20 pkt. 

 średnia ocen w przedziale 5,51 – 5,99 – 15 pkt. 

 średnia ocen w przedziale 5,00 – 5,50 – 10 pkt. 

 najwyższa ocena z matematyki uzyskana na świadectwie ukończenia klasy w 

poprzednim roku szkolnym, za którą będą przyznawane punkty wg poniższej 

skali: 

 celujący (6) – 20 pkt. 

 bardzo dobry (5)– 15 pkt. 

 dobry (4) – 10 pkt. 

 dostateczny – 5 pkt. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w kryterium średnia ocen 

klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych oraz matematyki – ma zastosowanie 

kryterium: 

 statut laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów szczebla co najmniej 

wojewódzkiego (z wyłączeniem osiągnięć sportowych) – 10 pkt.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – ma zastosowanie kryterium: 

 najwyższa średnia ocen z pozostałych przedmiotów uzyskana na 

świadectwie ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym. 

 Dodatkowo przy zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do przyznania pomocy 

stypendialnej będzie miało zastosowanie kryterium preferencji dla osób  

z niepełnosprawnościami – 5 pkt. 

2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać uczeń wynosi 55 punktów. 

3. Uczniowie kwalifikowani będą do udziału w formie wsparcia na podstawie  

ww. kryteriów przez Komisję Stypendialną.  

4. Utworzona zostanie lista rankingowa osób z przyznanymi punktami, zgodnie z zapisami 

ust. 1. Pierwsze 30 osób z najwyższą liczbą punktów otrzyma pomoc stypendialną. 

Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową. 

 

§ 5 

1. Uczeń/uczennica, który/a spełnił warunki opisane w § 4 może ubiegać się o wypłacenie 

pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

wypełnia i podpisuje uczeń/uczennica wraz z rodzicem/prawnym opiekunem  

(w przypadku osoby niepełnoletniej). 

3. Wniosek wraz z uwierzytelnioną kopią dyplomów potwierdzających spełnienie 

kryteriów określonych w §4 uczniowie będą mogli składać w Biurze projektu, 

sekretariacie danej szkoły lub u wyznaczonego nauczyciela szkoły, następnie kompletna 

dokumentacja zostanie przekazana przez szkołę do Biura projektu. Dokument można 

dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą.   

4. Wypłata stypendiów będzie dokonywana dwa razy w roku szkolnym w skumulowanych 

transzach po 2 500,00 zł brutto dla ucznia, w następujących terminach: 

- 1 transza w terminie do 15 października; 

- 2 transza w terminie do 15 lutego; 

5. Stypendium wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany we Wniosku  

o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
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§ 6 

1. Oceny Wniosków wraz z załącznikami dokonuje Komisja Stypendialna. 

2. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w formie uchwały powołuje Komisję Stypendialną,  

w skład której wchodzą Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w 

Nowym Sączu jako Przewodniczący, Dyrektorzy szkół wymienionych w §1 ust.3, 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym 

Sączu oraz Członek Zarządu. 

3. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym 

oraz przygotowuje listę rankingową wnioskowanych stypendystów.  

4. Uchwały Komisji zapadają przy obecności minimum 2/3 składu Komisji.  

5. Komisja Stypendialna przyznaje stypendium zgodnie z § 3 oraz § 4. 

6. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 

7. Po zakończeniu pracy Komisji zostaje sporządzony protokół obejmujący listę osób, 

którym przyznano pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

8. Informacje o decyzjach Komisji dostępne będą w sekretariacie danej szkoły biorącej 

udział w projekcie oraz w Biurze projektu. 

 

§ 7 

1. Sprawy związane z przyznawaniem pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” prowadzi Wydział Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

2. Powiat Nowosądecki po uzyskaniu zgody uczniów, których dane dotyczą zastrzega 

sobie prawo do opublikowania w prasie lokalnej imion i nazwisk osób, którym 

przyznano pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

3. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w ramach projektu pn.: 

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

w ramach projektu pod nazwą  

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 
 

I. Dane ucznia/uczennicy ubiegającego się o przyznanie pomocy stypendialnej: 

1. Imię i nazwisko 

 

 

2. PESEL 

 

 

3. Miejsce stałego zameldowania 

 

 

4. Numer telefonu 

 

 

5. Nazwa Szkoły  

 

 

6. Kierunek kształcenia 

 

 

7. Średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskana z przedmiotów zawodowych 

teoretycznych i praktycznych (obliczona na podstawie świadectwa ukończenia 

klasy w poprzednim roku szkolnym) 

 

 

8. Ocena z matematyki  uzyskana na świadectwie ukończenia klasy w 

poprzednim roku szkolnym 

 

 

9. Laureat lub finalista olimpiad lub konkursów o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim (z wyłączeniem osiągnięć sportowych) 

 

 

10. Średnia ocen z pozostałych przedmiotów uzyskana na świadectwie 

ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym 
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11. Orzeczony stopień niepełnosprawności (jeśli uczeń/uczennica posiada 

wpisać jaki) 

 

 

 

 

12. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane 

stypendium 

Właściciel konta 

 
Nazwa banku 

 
Nr rachunku bankowego 

 
 

II. Oświadczenia: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych 

oświadczam, iż przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę o fakcie zaprzestania 

nauki. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

na cele projektu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych 

 
 

……………………  ……………………………………………………… 
Data    Podpis ucznia/uczennicy oraz w przypadku osób niepełnoletnich  

podpis jednego z rodziców lub prawnego opiekuna  

 

 

III. 1
 

Oświadczam, iż w związku z brakiem własnego rachunku bankowego, 

wyrażam zgodę na przekazanie stypendium na niżej podany numer rachunku 

bankowego: 

 

Właściciel konta 

 

 

 

Nazwa banku 

 

 

 

Nr rachunku bankowego 

 

 

 

……………………   ……………………  …………………… 
Data     Podpis ucznia/uczennicy  Podpis posiadacza wskazanego 

 rachunku bankowego 

                                                           
1
 Wypełnia uczeń/uczennica w przypadku, gdy nie jest posiadaczem  konta bankowego. 
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Uzasadnienie

Od 01 lutego2020 roku Powiat Nowosądecki realizuje projekt pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół
prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2
Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu na rzecz uczniów ponadpodstawowych szkół
prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego jest pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. W każdym roku szkolnym realizacji projektu uczniowie, którzy spełniają kryteria
określone w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będącym
Załącznikiem nr 1 do Uchwały, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy stypendialnej. W każdym roku
szkolnym realizacji projektu zaplanowano przyznanie stypendiów dla 30 uczniów szczególnie uzdolnionych
w maksymalnej wysokości 5000,00 zł dla ucznia.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej
uczeń/uczennica podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela lub doradcy zawodowego zatrudnionego
w danej szkole. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc uczniowi szczególnie uzdolnionemu w dalszym
osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne
i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

W niniejszych okolicznościach niezbędne jest określenie zasad przyznawania takich stypendiów, a wyłączną
kompetencję w tym zakresie posiada – zgodnie z przepisami art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) – Rada Powiatu Nowosądeckiego.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i ma prawne uzasadnienie.
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