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         Białowieża, 20.08.2019  
 

Regulamin wdrażania programu stypendialnego  

– część II Regulaminu naboru i uczestnictwa do projektu pt.: „TECHNIK LEŚNIK – KWALIFIKACJE NA START”  
 

 
Niniejszy regulamin określa warunki wdrażania programu stypendialnego do projektu pt.: „Technik leśnik – kwalifikacje 
na start” realizowanego przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś 
Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.10.2022 r. 
 
 
Cel główny projektu: 
 
Program stypendialny skierowany jest do 6 uczniów klas II-IV Technikum Leśnego w Białowieży szczególnie 
uzdolnionych, w tym trzech uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, 
informatyki i języków obcych oraz 3 uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych. Program 
stypendialny wdrażany jest w ramach zadania 5: „Realizacja programów indywidualnej ścieżki rozwoju uczniów 
szczególnie uzdolnionych” projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start” realizowanego przez Technikum Leśne w 
Białowieży w okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2022. 

 
I. Zasady ogólne 

 
1. Stypendium jest narzędziem finansowym wspierającym realizację Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 

ucznia uzdolnionego. 
2. Program stypendialny obejmuje rok szkolny 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. 
3. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas realizacji projektu. 
4. Okres wypłacania stypendium może zostać skrócony w przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu 

programu stypendialnego lub Statutu Szkoły lub Regulaminu Ucznia obowiązującego w Technikum Leśnym w 
Białowieży. 

5. Wysokość stypendium jest zgodna z kwotą wymienioną na str. 54 wniosku o dofinansowanie projektu „Technik 
leśnik – kwalifikacje na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i wynosi 500 zł za każdy miesiąc. 

6. Stypendium można uzyskać tylko w jednej kategorii w danym roku szkolnym. 
7. Wszyscy uczniowie objęci programem pomocy stypendialnej zobowiązani są do napisania Programu 

Indywidualnej Ścieżki Rozwoju na okres obowiązywania stypendium. 
8. Wszyscy uczniowie objęci programem pomocy stypendialnej podlegają bezpłatnej opiece dydaktycznej 

nauczyciela wychowawcy. Celem opieki dydaktycznej jest wsparcie w realizacji Programu Indywidualnej Ścieżki 
Rozwoju. 

9. Wszyscy uczniowie objęci programem stypendialnym otrzymają dodatkowe wsparcie w realizacji wybranych 
form działań rozwijających uzdolnienia określone w Programie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju w formie 
indywidualnych warsztatów design thinking oraz doradztwem edukacyjno - zawodowym. 
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II. Zasady rekrutacji uczestników 
 
1. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, którą powołuje kierownik projektu. 
2. Komisję rekrutacyjną tworzy: 

a. dyrektor szkoły - przewodniczący,  
b. przedstawiciel Rady Rodziców,  
c. pedagog szkolny,  
d. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych lub językowych, 
e. nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
f. przedstawiciel zespołu zarządzajacego. 

3. Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjną. Zastosowane zostaną następujące narzędzia działań informacyjno – 
promocyjnych:   
a. tablica informacyjna szkoły,  
b. tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim, 
c. strona internetowa szkoły www.tl.bialowieza.pl zakładka projekty,  
d. zebranie informacyjne z rodzicami uczniów TL,  
e. zebranie informacyjne z uczniami TL,  
f. zebranie informacyjne z nauczycielami TL. 

4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w III edycjach, terminy rekrutacji: 
a. I edycja rozpocznie się od 02.09. 2019 roku i będzie trwać do 15.09. 2019, 
b. II edycja rozpocznie się od 02.09.2020 roku i będzie trwać do 15.09.2020 roku, 
c. III edycja rozpocznie się od 02.09.2021 roku i będzie trwać do 15.09.2021 roku. 

5. Do zadań Komisji należy: nabór wniosków, weryfikacja pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania 
stypendium, sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium. 

6. Przewodniczący Komisji /Dyrektor szkoły ma prawo do usunięcia ucznia z listy uczniów kwalifikujących się do 
stypendium z podaniem uzasadnienia. 

7. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista kwalifikacyjna, tj lista uczniów, którym 
przyznano stypendium oraz lista rezerwowa. 

8. Od decyzji Komisji nie przysługuje prawo odwołania. 
9. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagane kryteria kwalifikujące do stypendium w zakresie nauk 

matematyczno – przyrodniczych i języków obcych i/lub stypendiów z zakresu przedmiotów zawodowych limity 
mogą zostać przesunięte na kolejny rok realizacji projektu. 

10. W przypadku wystąpienia sytuacji braku kandydatów spełniających wymagane kryteria kwalifikujące do stypendium 
w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych a wysokiej konkurencji uczniów spełniających 
kryteria z zakresu przedmiotów zawodowych Przewodniczący Komisji ma prawo do przesunięcia limitów miejsc z 
stypendium zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych na stypendia przyznane uczniom 
uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. 

11. W przypadku wystąpienia sytuacji braku kandydatów spełniających wymagane kryteria kwalifikujące do stypendium 
w zakresie osiągnięć z przedmiotów zawodowych, a wysokiej konkurencji uczniów uzdolnionych z zakresu nauk 
matematyczno – przyrodniczych i języków obcych Przewodniczący Komisji ma prawo do przesunięcia limitów 
stypendium ze stypendium przyznawanego za wybitne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych na 
stypendia przyznane za wybitne osiągniecia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.  

12. Do stypendium będą zgłaszani uczniowie na wniosek wychowawców klas (załącznik nr S1), ze wskazaniem 
szczególnych osiągnieć uczniów i po wyrażeniu zgody przez ucznia do przystąpienia do projektu (załącznik nr S2). 

13. Dokumenty rekrutacyjne tworzą: 
a. Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr S1 
b. Zgoda ucznia o udziale w projekcie – załącznik nr S2 
c. Decyzja Komisji o przyznaniu stypendium uczniowi uzdolnionemu – załącznik nr S3 

14. Kryteria rekrutacyjne do zadania 5, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej: 
a. średnia ocen z: matematyki, informatyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języków obcych lub przedmiotów 

zawodowych 

http://www.tl.bialowieza.pl/
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⎯ powyżej 5,0 – 40 pkt 

⎯ 4,99 – 4,75 – 30 pkt 

⎯ 4,74 – 4,50 – 20 pkt 

⎯ 4,49 – 4,00 – 10 pkt 
b. udział w olimpiadach, jak niżej:  

⎯ udział w jednej olimpiadzie na szczebli województwa / okręgu – 5 pkt 

⎯ udział w więcej niż jednej olimpiadzie na szczeblu województwa – 10 pkt, 
c. osiągnięcia w olimpiadachm jak niżej: 

⎯ uzyskanie tytułu finalisty w olimpiadzie – 10 pkt, 

⎯ uzyskanie tytułu laureata w olimpiadzie – 20 pkt, 

⎯ uzyskanie tytułu finalisty w więcej niż jednej  olimpiadzie – 20 pkt, 

⎯ uzyskanie tytułu laureata w więcej niż jednej  olimpiadzie – 30 pkt, 
d. udział w innych konkursach przedmiotowych krajowych, jak niżej: 

⎯ udział w jednym konkursie na szczeblu krajowym – 10 pkt, 

⎯ udział w więcej niż jednym konkursie na szczeblu krajowym – 20 pkt, 
e. osiągnięcia w innych konkursach krajowych, jak niżej: 

⎯ uzyskanie tytułu laureata / wyróżnionego miejsca w konkursie przedmiotowym – 20 pkt. 
15. W przypadku osób spełniających te same kryteria, ubiegających się o przyjęcie do zadania 5 o zakwalifikowaniu do 

udziału w projekcie o przyjęciu zdecyduje tajne głosowanie członków komisji rekrutacyjnej po wysłuchaniu 
szczegółowych opinii o uzdolnieniach każdego ucznia złożonej przez wychowawcę ucznia. 

16. O wynikach rekrutacji uczniowie będą poinformowani poprzez wywieszenie list rekrutacyjnych na tablicy ogłoszeń 
szkoły oraz wręczenie indywidualnej decyzji w formie pisemnej. 

17. Warunkiem przyjęcia do projektu jest złożenie deklaracji udziału w projekcie po zakończeniu rekrutacji.  
18. Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana będzie w biurze projektu. 
19. Celem przestrzegania zasady równości szans ze względu na płeć w zajęciach udział wezmą kobiety i mężczyźni. 

Ostateczny podział beneficjentów zostanie ustalony w wyniku rekrutacji. 
20. Rekrutacja odbędzie się przy uwzględnieniu zasady równości płci i polityki horyzontalnej równych szans.   
 

III. Zadania opiekuna dydaktycznego stypendysty 
 
1.    Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa opiekun dydaktyczny stypendysty – wyznaczony przez Komisję 
2.    Opiekun dydaktyczny ma obowiązek: 
a.    sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia, w tym wsparcia w opracowaniu 
Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, 
b.    wspierania uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, zgodne z celami Programu Indywidualnej 
Ścieżki Rozwoju, 
c.    monitorowania osiągnięć edukacyjnych stypendysty. 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 

wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, a także 
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz regulacje prawne obowiązujące w Technikum Leśnym w Białowieży. 

4. Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, po otrzymaniu przez szkołę środków na ten cel 
5. Stypendium przekazywane jest w formie przelewu na konto ucznia / rodzica/opiekuna prawnego/ucznia – załącznik 

nr S4. 
         Sporządził kierownik projektu: 
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Załączniki: 
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium  
2. Zgoda ucznia o udziale w projekcie 
3. Wzór wniosku o przyznaniu stypendium 
4. Wzór oświadczenia o przekazaniu stypendium na konto bankowe, ze wskazaniem nr konta 

 
Zatwierdził: 


