Załącznik
do uchwały nr 591/2018
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 24 maja 2018 r.

Regulamin przyznania i przekazania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium dla
uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
pn. „Zdolni z Pomorza –powiat chojnicki”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przyznania i przekazania w roku
szkolnym stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do projektu
„Zdolni z Pomorza –powiat chojnicki”, zwanego dalej „Projektem”.
2. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego
wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności
od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych.
§2
Warunki przyznania stypendium
1. Wsparcie mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani
do uczestnictwa w Projekcie.
2. W celu zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniowie otrzymują stypendium umożliwiające
im realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem ich szczególnych uzdolnień.
3. Podstawowym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie sytuacja społecznoekonomiczna ucznia, a w szczególności: odległość miejsca zamieszkania ucznia od miejsca
prowadzenia zajęć w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Chojnicach, zwanego
dalej LCNK, niepełnosprawność.
4. Stypendium przyznawać będzie Komisja stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich
przyznawania i wysokość.
5. Stypendium przyznane zostanie po ocenie formalnej wniosków, których nabór będzie prowadzony
do 8 czerwca 2018 r. jako ostateczny termin złożenia wniosku. Decyduje data wpływu wniosku.
6. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, w Biurze Obsługi Interesanta,
ul. 31 Stycznia 56.
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7. Szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 4. nie mogą być sprzeczne z ogólnymi zasadami
przyjętymi w projekcie.
§3
Tryb przyznawania i przekazywania stypendium
1. Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do projektu rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni
uczeń może złożyć w LCNK wniosek niezbędny do uzyskania stypendium w formie finansowej.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Niedostarczenie w terminie określonym § 2 ust. 5 dokumentu, o którym mowa w ust.1 skutkować
będzie nieuwzględnieniem ucznia przy przyznawaniu stypendium w danym roku szkolnym.
3. Komisję stypendialną powołuje Starosta Chojnicki, wskazując z jej członków przewodniczącego.
Zakres prac i zadania Komisji stypendialnej określa odrębny regulamin.
4. Wysokość stypendium dla uczniów wyłonionych przez Komisję do otrzymania stypendium ustalana
będzie przez Komisję z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych, przy czym zastrzega się
możliwość zróżnicowania kwot stypendiów.
5. Stypendium będzie wypłacone w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
6. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku szkolnym 2017/2018.
§4
Utrata prawa do stypendium
Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) uczeń zakończy uczestnictwo w projekcie, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa
w § 14 Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”,
2) uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium,
3) niska frekwencja ucznia na zajęciach prowadzonych w ramach LCNK (więcej niż dwie
nieusprawiedliwione godziny nieobecności w semestrze).
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Komisja stypendialna.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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