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Załącznik do uchwały Nr ……………………….. 
 Rady Miasta Krakowa 

z dnia …………………………………………..... 
 
 
 

Regulamin udzielania stypendiów uczniom zdolnym szkół prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych  
w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), 

elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A)  
w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”,realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 

zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT,  
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych realizowana jest w ramach projektów pn. 
„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), 
turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) 
w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza  
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 
Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekty, o których mowa w ust. 1, są realizowane w okresie od 2 stycznia 2020 r.  
do 29 września 2023 r. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki udzielania i rozliczania 
wsparcia w postaci stypendium. 

4. Głównym celem pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych jest rozwój kompetencji 
zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

 
 Definicje  

 
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków; 
2) Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie 

projektowe, mające na celu realizację zadań objętych projektami  
pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach wymienionych w § 1 ust. 1  
w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i 
Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powoływaną w danej Szkole, w 
której będzie przeprowadzana rekrutacja, w celu wyboru osób uczestniczących  
w pomocy stypendialnej; 
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4) pomocy stypendialnej lub stypendium - należy przez to rozumieć materialną formę 
wsparcia przewidzianą w projekcie przeznaczoną na cele edukacyjne, którą otrzymują 
uczniowie spełniający zasady rekrutacji określone w niniejszym regulaminie  
i zakwalifikują się do tej formy wsparcia; 

5) projekcie - należy przez to rozumieć projekty pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w 
branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-
elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 
edycja”,realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza  
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 
Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6) protokole rekrutacyjnym - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający 
zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia, uwzględniający m.in. datę posiedzenia 
Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków; 

7) Realizatorze pomocy stypendialnej - należy przez to rozumieć następujące jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków: 
a) Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, 
b) Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków, 
c) Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków, 
d) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków, 
e) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków, 
f) Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków, 
g) Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, 31-977 Kraków, 
h) Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków, 
i) Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków, 
j) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,  

30-133 Kraków, 
k) Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków, 
l) Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków, 
m) Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, 
n) Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. 

Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków, 
o) Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków; 

8) Realizatorze projektu CKZ - należy przez to rozumieć Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
w Krakowie z siedzibą przy ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, które jest realizatorem zadań w 
ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych  
w branżach wymienionych w § 1 ust. 1 w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”,  
w zakresie wypłaty stypendium dla uczniów zdolnych; 

9) regulaminie lub regulaminie udzielania stypendiów uczniom zdolnym - należy przez to 
rozumieć Regulamin udzielania stypendiów uczniom zdolnym szkół prowadzonych przez 
Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w 
branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-
elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A)  
w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT,  
z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
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10) rekrutacji - należy przez to rozumieć działanie mające na celu wyłonienie uczniów, którym 
zostanie udzielona pomoc stypendialna przewidziana w projekcie; 

11) Stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły, który spełnia kryteria określone w § 
3 i § 4 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji został wybrany do 
objęcia pomocą stypendialną oraz zawarł umowę. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w 
projekcie na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego; 

12) Szkole - należy przez to rozumieć jednostkę oświatową będącą Realizatorem pomocy 
stypendialnej; 

13) umowie – należy przez to rozumieć umowę stypendialną podpisaną pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków – Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie  
a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub uczniem 
(w przypadku ucznia pełnoletniego), określającą szczegółowo prawa  
i obowiązki wynikające z przystąpienia do pomocy stypendialnej.  

 
Zakres wsparcia 

 
§ 3. 1. W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów Szkół objętych projektem z obszaru Gminy Miejskiej 
Kraków, z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, 
warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie 
kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 
zespołowej). 

2. Pomoc stypendialna będzie udzielana w okresie trwania projektu.  
3. Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie spełniający: 

1) kryteria dostępu: 
a) posiadają status ucznia Szkoły biorącej udział w projekcie, 
b) wyrażają dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia  

w projekcie, 
c) posiadają zdiagnozowane przez Szkołę potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych, zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez zespół nauczycieli 
danej Szkoły w oparciu o formularz diagnozy kompetencji ucznia, stanowiący 
Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu; 

2) kryteria dodatkowe: 
a) uczniowie klas programowo wyższych (z wyłączeniem klas pierwszych); 
b) uczniowie z najwyższą średnią ocen z ostatniego roku szkolnego (2 semestrów spośród 

przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej). 
Kryterium premiującymbędzie uzyskanie przez ucznia, w okresie poprzedzającym przyznanie 
stypendium, statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiadyz przynajmniej jednego spośród 
przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej. 

4. Pomoc stypendialna będzie przyznana uczniom po spełnieniu kryteriów dostępu oraz  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania limitu miejsc w danej Szkole. 

5. Wszelkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie osoby niepełnoletniej muszą zostać 
podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 1.000,00 zł brutto miesięcznie na jednego 
ucznia. 

7. Okres przyznawania stypendium wynosi maksymalnie 10 miesięcy danego roku 
szkolnego od września do czerwca. 
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8. Długość okresu przyznawania stypendium będzie zgodna z Indywidualnym Programem 
Wsparcia Stypendysty, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. W 
przypadku naruszeń, wymienionych w § 9 ust. 3, okres przyznawania stypendium może zostać 
skrócony.  

 
Zasady ubiegania się o stypendium 

 
§ 4. 1. Stypendystą może zostać uczeń, który spełni kryteria określone w § 3 ust. 3 oraz złoży 

w postępowaniu rekrutacyjnym poprawnie wypełnione dokumenty: 
1) formularz zgłoszeniowy o przyznanie stypendium, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 
2) dokument potwierdzający uzyskanie statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady 

z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole 
zawodowej (jeśli dotyczy). 

2. Dla kandydatów, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy o przyznanie stypendium, 
sporządzana jest indywidualnie diagnoza kompetencji ucznia na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. Diagnoza, o której mowa w ust. 2, sporządzana jest przez wychowawcę klasy wraz  
z zespołem nauczycieli i polega na szczegółowej analizie kompetencji zawodowych  
i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

4. Na podstawie diagnozykompetencji ucznia, przyznawane są punkty za spełnienie 
kryteriów dodatkowych i premiujących. 

5. Punktowane są kryteria: 
1) średnia z ocen ucznia z ostatniego roku szkolnego (2 semestrów spośród przedmiotów 

zawodowych nauczanych w szkole zawodowej), gdzie średnia stanowi liczbę punktów; 
2) uzyskanie przez ucznia statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiadyz przynajmniej 

jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej  
w całym okresie uczęszczania ucznia do tej szkoły. Za każde osiągnięcie uczeń otrzymuje   
10 punktów. 

6. Uczniowie kwalifikowani są do pomocy stypendialnej przez Komisję Rekrutacyjną,  
aż do wyczerpania limitu miejsc w danej Szkole. 

7. Zakwalifikowani do pomocy stypendialnej uczniowie sporządzają wraz  
z rodzicami/wychowawcą/pedagogiem szkolnym Indywidualny Program Wsparcia, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

8. Indywidualny Program Wsparcia określa cele edukacyjne założone do realizacji  
w ramach stypendium oraz sposoby ich realizacji i nabywane kompetencje. 

9. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do pomocy 
stypendialnej, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. 

10. Uczniowie kwalifikowani są do udziału w projekcie w oparciu o zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego zawartą w formularzu zgłoszeniowym o przyznanie stypendium. 

11. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez uczniów i ich 
opiekunów prawnych zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

12. W każdym roku budżetowym przewiduje się udzielenie stypendiów, zgodnie  
z przyjętym planem realizacji zadań projektowych Centrum Kompetencji Zawodowych  
w branżach wymienionych w § 1 ust. 1 w Gminie Miejskiej Kraków. 
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Przebieg rekrutacji 
 

§ 5. 1. Informacja o rekrutacji, w tym jej regulamin, zostaną rozpowszechnione poprzez: 
1) umieszczenie na stronie internetowej Szkoły; 
2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Szkole; 
3) przekazanie w formie ustnej przez koordynatora szkolnego.  

2. Dokumenty rekrutacyjne będą składane w Szkołach prowadzących rekrutację  
u koordynatora szkolnego, w formie papierowej, w miejscu dostępnym dla osób  
z niepełnosprawnościami na parterze budynku, w którym nie występują bariery architektoniczne.  

3. Uczeń może wziąć udział tylko raz w pomocy stypendialnej w danej Szkole w ramach 
projektu. 

4. W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji i nie zakwalifikowaniu się do pomocy 
stypendialnej, uczeń może wziąć udział w kolejnej edycji rekrutacji. 

5. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch terminach: do 31 sierpnia 2021 r. oraz  
do 31 sierpnia 2022 r. 

6. Rekrutacja Stypendystów zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn. 

7. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 członków wybranych spośród 
pracowników danej Szkoły: Dyrektor Szkoły, koordynator szkolny, osoba powołana lub 
wyznaczona przez koordynatora szkolnego, pedagog szkolny/psycholog szkolny, doradca 
zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego, 
nauczyciel przedmiotu dotyczącego danej grupy wsparcia. 

8. Funkcję przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej pełni wyznaczony w projekcie 
Dyrektor Szkoły lub koordynator szkolny. 

9. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji lub 
osoba przez niego wskazana. 

10. Skład Komisji Rekrutacyjnej może ulegać zmianom. 
11. Prace Komisji Rekrutacyjnej są wiążące, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w jej skład. 
12. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy, w szczególności: dokonanie weryfikacji 

dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez uczniów, dokonanie oceny poziomu spełnienia 
kryteriów rekrutacyjnych na podstawie diagnozy kompetencji ucznia na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do 
pomocy stypendialnej w projekcie. 

13. W przypadku większej liczby chętnych niż założono w projekcie, Komisja Rekrutacyjna 
tworzy listę rezerwową, zgodnie z przyznaną punktacją. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą 
zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca, na skutek skreślenia 
ucznia z listy Stypendystów, z powodów przewidzianych w § 9 ust. 3. Decyzję o wpisaniu 
uczestnika z listy rezerwowej na listę Stypendystów podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

14. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół rekrutacji, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do 
pomocy stypendialnej w projekcie wraz z datą posiedzenia, podpisami członków Komisji oraz 
ewentualnymi uwagami/rozstrzygnięciami. 
 

Proces rekrutacji 
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§ 6. 1. Komisja Rekrutacyjna, najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji, 
podejmie decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do pomocy stypendialnej w ramach projektu. 
Komisja ustali listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.  

2. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i nie będą przechowywane przez 
Dyrektora Szkoły wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji. Dane osób 
z list rezerwowych, którzy nie zostali zakwalifikowani, będą przechowywane do czasu 
zakończenia projektu.  

3. Informacja o wynikach rekrutacji będzie dostępna w sekretariacie Szkoły, w której 
prowadzona jest rekrutacja, niezwłocznie po zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej. Nadzór 
nad prawidłową rekrutacją sprawuje koordynator szkolny. 
 

Przyznanie i wypłata stypendium 
 

§ 7. 1. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez pełnoletniego ucznia lub 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 niniejszego 
regulaminu, regulującej szczegółowe prawa i obowiązki Stypendysty.  

2. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do pomocy stypendialnej, zostaną o tym 
fakcie powiadomieni drogą mailową wraz z podaniem dodatkowych informacji niezbędnych do 
podpisania umowy. 

3. Umowa podpisywana jest w Szkole w obecności koordynatora szkolnego. 
4. Podpisane trzy egzemplarze umowy wraz z załącznikami oraz dokumentami uczestnictwa 

w projekcie są dostarczane przez koordynatora szkolnego osobiście do Realizatora projektu CKZ 
w terminie do 3 dni od dnia jej podpisania. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty mogą być 
dostarczone przez Stypendystę osobiście, przesłane kurierem lub pocztą, do siedziby Realizatora 
projektu CKZ. 

5. Stypendysta wraz z podpisaniem umowy staje się uczestnikiem projektu i ma obowiązek 
podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie:  
1) deklaracji uczestnictwa w projekcie; 
2) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
3) zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego; 
4) oświadczenia o braku udziału w innym projekcie. 

6. Stypendia będą wypłacane co miesiąc, w okresie zgodnym z Indywidualnym Programem 
Wsparcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie podpisania lub nie dostarczenia umowy do 
Realizatora projektu CKZ do 15 dnia miesiąca, w którym została ona podpisana, stypendium 
będzie wypłacane od kolejnego miesiąca z wyrównaniem.  

7. Stypendia dla uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do pomocy stypendialnej  
z listy rezerwowej, będą wypłacane z wyrównaniem od miesiąca, w którym została podpisana 
umowa, z zastrzeżeniem ust. 6. 

8. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy Stypendysty/rodzica/opiekuna 
prawnego wskazany w umowie. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypłaty stypendium reguluje umowa. 
10. Uczniowi, który został zakwalifikowany do pomocy stypendialnej, Dyrektor Szkoły 

wyznacza nauczyciela lub pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego zatrudnionego  
w Szkole na Opiekuna Stypendysty. 

11. Opiekun Stypendysty pomaga w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów,  wspiera 
w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywnie współpracuje z uczniem  
i monitoruje jego osiągnięcia  edukacyjne.  
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Sposób wydatkowania stypendium - kwalifikowalność wydatków 
 

§ 8. 1. Całkowita kwota stypendium, przyznawana w ramach umowy, o której mowa  
w § 7 ust. 1, winna być wydatkowana zgodnie z Indywidualnym Programem Wsparcia. 

2. Wydatki ponoszone ze środków stypendium muszą być zgodne z celami edukacyjnymi i 
potrzebami ucznia, określonymi w formularzu diagnozy kompetencji ucznia  
i Indywidualnym Programie Wsparcia oraz realizowane w sposób efektywny i gospodarny. 

3. W Indywidualnym Programie Wsparcia mogą zostać uwzględnione m.in. następujące 
wydatki:  
1) opłacanie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych/kursach/szkoleniach/warsztatach 

mających na celu rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (w tym: umiejętności matematyczno-
przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), umiejętności uczenia się, 
rozumienia, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, rozwiązywania 
problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości itp); 

2) zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (w tym podręczników, książek, 
atlasów, czasopism naukowych, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, zeszytów, przyborów 
do pisania, plecaków itp.); 

3) zakup sprzętu komputerowego (w tym laptopa, komputera stacjonarnego, drukarki, skanera, 
oprogramowania komputerowego, programów edukacyjnych itp.). 

4. Sprzęt, o którym mowa w ust. 3, nabyty ze środków otrzymanych w ramach pomocy 
stypendialnej w projekcie, nie może być wykorzystywany ani zbywany przez 
ucznia/rodzica/opiekuna prawnego nieodpłatnie lub odpłatnie, w trakcie trwania projektu oraz 
przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia projektu. 

5. Realizator projektu CKZ ma prawo zakwestionować zasadność poniesienia wydatku, jeśli 
uzna go za sprzeczny z celami edukacyjnymi oraz założeniami projektu. 

6. Wskazane jest, aby zajęcia, na które uczeń przeznaczy stypendium, organizowane były: 
1) poza terenem Szkoły; 
2) poza godzinami zajęć lekcyjnych; 
3) przez wyspecjalizowane ośrodki, szkoły językowe itp. 

7. Stypendysta w wyniku udziału w pomocy stypendialnej nabędzie kompetencje, co 
zostanie potwierdzone zaświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik do umowy. 

8. Nabycie kompetencji przez uczniów będzie weryfikowane przez Opiekuna Stypendysty 
po zakończeniu udzielania pomocy stypendialnej, w formie testu, sprawdzianu, egzaminu (np. 
praktycznego), projektu, zadania do wykonania lub na podstawie otrzymanego certyfikatu, 
zaświadczenia z placówki organizującej formę wsparcia, która poświadczy  nabyte kompetencje.  

9. Nabycie kompetencji przez uczniów w wyniku pomocy stypendialnej będzie 
weryfikowane w ramach czterech etapów: 
1) etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem (zgodnej z regulaminem) oraz obszaru wsparcia, który będzie 
realizowany w projekcie i zostanie poddany ocenie;  

2) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań,  
tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych; 

3) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, poprzez analizę efektów 
wsparcia, np. testy kompetencji, sprawdziany. Sposób badania efektów zostanie 
dostosowany każdorazowo indywidualnie; 
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4) etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników z etapu III z przyjętymi 
wymaganiami (efektami uczenia się) na etapie II, po zakończeniu wsparcia udzielanego 
danej osobie.  

 
 

Prawa i obowiązki Stypendysty 
 

§ 9. 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin 
oraz umowa, o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w pomocy stypendialnej zobowiązane są do: 
1) podpisania umowy; 
2) ponoszenia wydatków z zachowaniem zgodności z wybranym kierunkiem rozwoju 

edukacyjnego ucznia, zasad celowości, efektowności i gospodarności, potwierdzając 
podpisywanym co miesiąc oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do 
niniejszego regulaminu;  

3) złożenia kompletnego i rzetelnego sprawozdania stypendialnego, o którym mowa w § 10 ust. 
4. 

3. Zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie Stypendysta może zostać skreślony  
z listy uczestników, co skutkuje wygaśnięciem umowy, w przypadku:  
1) rezygnacji z pomocy stypendialnej; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć w danej formie wsparcia, przy czym 

jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest 
choroba lub wypadek losowy; 

3) skreślenia Stypendysty z listy uczniów danej Szkoły; 
4) przeznaczenia stypendium lub jego części na wydatki niezgodne z zapisami w niniejszym 

regulaminie, umowie lub celami Indywidualnego Programu Wsparcia; 
5) uzyskania stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów; 
6) dopuszczenia się podwójnego finansowania. 

4. Skreślenia z listy Stypendystów, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, dokonuje 
Komisja Rekrutacyjna. 

5. Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, nie zostaną objęci pomocą stypendialną 
przewidzianą w projekcie. 

6. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do pomocy stypendialnej 
w przypadku zwolnieniamiejsca, na skutek skreślenia ucznia z listy Stypendystów, 
z powodów przewidzianych w ust. 3. 

7. W przypadku wypłacenia stypendium przed pozbawieniem prawa do jego otrzymania, 
stypendium podlega zwrotowi w terminie podanym przez Beneficjenta. 

8. Przypadek, o którym mowa w ust. 7 skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanego 
wcześniej stypendium wraz z odsetkami, przy czym stosuje się odpowiednio zapisy art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

9. Przypadek, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 skutkuje koniecznością zwrotu zarówno 
stypendium otrzymanego na podstawie niniejszego regulaminu, jak i stypendium otrzymanego z 
innych środków Unii Europejskiej, przy czym zasady wynikające z art. 207 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez Stypendystę, pozostała kwota 
może zostać rozdysponowana na stypendia dla innych osób, w szczególności dla kolejnych osób 
z listy rezerwowej. 
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Kontrola i obowiązek sprawozdawczy 
 

§ 10. 1. W trakcie otrzymywania stypendium Stypendysta podlega opiece dydaktycznej 
sprawowanej przez Opiekuna Stypendysty (nauczyciela, pedagoga szkolnego, doradcę 
zawodowego zatrudnionego w Szkole, wskazanego imiennie przez Dyrektora Szkoły).  

2. Opiekun Stypendysty zobowiązany jest do pomocy w dalszym osiąganiu jak najlepszych 
rezultatów, wsparcia ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne  
i monitorowania jego osiągnięć edukacyjnych poprzez: 
1) monitorowanie realizacji celów określonych w Indywidualnym Programie Wsparcia; 
2) inspirowanie i motywowanie Stypendysty do podejmowania samodzielnych zadań służących 

rozwojowi kompetencji; 
3) wspieranie Stypendysty w realizacji Indywidualnego Programu Wsparcia; 
4) pomoc w trudnościach i problemach pojawiających się w trakcie realizacji Indywidualnego 

Programu Wsparcia; 
5) weryfikację nabycia kompetencji. 

3. Opiekun Stypendysty nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnienie opieki nad Stypendystą. 
4. Po realizacji wsparcia, w terminie najpóźniej do 15 czerwca danego roku 

kalendarzowego, Stypendysta zdaje odpowiednio test/sprawdzian/egzamin kompetencji,  
o którym mowa w § 8 ust. 8, potwierdzający nabycie kompetencji określonych  
w Indywidualnym Planie Wsparcia oraz sporządza sprawozdanie stypendialne, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, za cały okres wypłaty stypendium i składa je 
do Opiekuna Stypendysty. 

5. Opiekun Stypendysty jest zobowiązany do sprawdzenia i zaopiniowania sprawozdania 
stypendialnego składanego przez ucznia. Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Opiekuna 
Stypendysty zatwierdza sprawozdanie stypendialne.  

6. Sprawdzone i zatwierdzone sprawozdanie stypendialne przekazywane jest do Realizatora 
projektu CKZ, najpóźniej do 30 czerwca roku szkolnego, w którym pobierane było stypendium. 

7.  Terminy określone w ust. 4 i 6 mogą ulec zmianie. 
8. Opiekun Stypendysty/Dyrektor Szkoły ma obowiązek zgłaszania Realizatorowi projektu 

CKZ wszelkich nieprawidłowości lub niejasności, pojawiających się w trakcie objęcia ucznia 
pomocą stypendialną. 

9. Stypendysta przez cały okres otrzymywania stypendium oraz w okresie trwania projektu 
może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 
dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w zakresie realizacji zapisów zawartych w 
Indywidualnym Programie Wsparcia, a dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków 
pochodzących ze stypendium i przekazywania ich na cele edukacyjne. 

10. Opiekun Stypendysty/Dyrektor Szkoły przez cały okres trwania projektu, w którym 
Stypendysta otrzymuje pomoc stypendialną, może zostać wezwany przez Realizatora projektu 
CKZ do przedłożenia raportu/notatki służbowej w zakresie realizacji przez Stypendystę zapisów 
zawartych w Indywidualnym Programie Wsparcia pod względem kwalifikowalności 
wydatkowania środków pochodzących ze stypendium i przekazywania ich na cele edukacyjne. 

11. Każdy przypadek niezgodności ze złożonymi dokumentami rekrutacyjnymi, w tym 
formularzem zgłoszeniowym o przyznanie stypendium lub Indywidualnym Programem 
Wsparcia, wykryty na etapie realizacji projektu, będzie rozpatrywany indywidualnie. 
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12. Niezłożenie sprawozdania w terminie określonym w ust. 6 skutkować będzie 
koniecznością zwrotu przez Stypendystę całej kwoty wypłaconego stypendium w terminie 
określonym przez Realizatora projektu CKZ. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11. 1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane będą 

przez Komisję Rekrutacyjną, w uzgodnieniu z Realizatorem projektu CKZ. 
2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji pomocy stypendialnej w projekcie. 
3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy o przyznanie stypendium; 
2) Załącznik nr 2 - Protokół rekrutacji; 
3) Załącznik nr 3 - Formularz diagnozy kompetencji ucznia; 
4) Załącznik nr 4 - Indywidualny Program Wsparcia; 
5) Załącznik nr 5 - Umowa; 
6) Załącznik nr 6 - Sprawozdanie stypendialne; 
7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przeznaczeniu stypendium na cele edukacyjne. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania stypendiówuczniom zdolnym 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
dla uczniów zdolnych w projekcie pn. ”Centrum Kompetencji Zawodowych w branży 

………………………….……………………..  w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” 
 
Część A. Wypełnia uczeń 
Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(imię i nazwisko) 
 

Adres zameldowania/zamieszkania*: kod………..….miejscowość……….…………………….województwo/powiat …………...………… 
 
ulica……………………………………………………………………………………..nr domu…….………nr mieszkania…………….…….. 
 
Telefon kontaktowy……………………………. Adres e-mail …………………….……………………………………………………………. 
 (w przypadku braku adresu e-mail proszę wpisać „brak”) 
 
Nazwa Szkoły………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Klasa / zawód :……………………..………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Nr PESEL:    

           

 
1. Deklaruję udział w programie stypendialnym dla uczniów zdolnych: 

 
TAK, NIE * 

 
Oświadczam, że jestem uczniem klasy (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych): 

 
 

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

2. Oświadczam, że moja średnia z ocen z ostatniego roku szkolnego z przedmiotów zawodowych nauczanych w Szkole wynosi: 
 
 

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

3. Oświadczam, że jestem laureatem, finalistą konkursów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w 
szkole zawodowej(załączam odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągniecia). 

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

4. Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. 
 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem udzielania stypendiów uczniom zdolnym w pełni akceptuję jego postanowienia. 
 
 
 
 ……………………………………   ………………………………………                           ……………………………………. 
 Miejscowość, data                          Czytelny podpis ucznia                          Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego  

dot. WYŁĄCZNIE  Ucznia niepełnoletniego 
 
Prosimy o czytelne wypełnianie formularza rekrutacyjnego – wszystkie dane są obowiązkowe.  Niewypełnienie poszczególnych  pól  będzie 
traktowane na równi z zaniechaniem złożenia formularza i  skutkować odrzuceniem zgłoszenia.  
 
Część B. Wypełnia  Komisja Rekrutacyjna: uczeń został/nie został * zakwalifikowany do danej formy wsparcia 
 
 
……………………………………   ………………………………………                           ……………………………………. 
Data i podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej  
 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
 


