
 

 

 

REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ  
 

§ 1  
1. Pomoc stypendialna dla uczniów Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Białymstoku oraz Branżowej Szkoły I° ZDZ w Białymstoku szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawodowych, przyrodniczych, informatyki, matematyki i języków 
obcych realizowana jest w ramach projektu: „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” nr 
RPPD.03.03.01-20-0184/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.   

2. Pomoc stypendialna realizowana jest w roku szkolny 2020/2021 w okresie od 1 września 
2020 do 30 czerwca 2021r. poprzez wypłatę stypendiów dla 20 uczniów Technikum 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku i Szkoły Branżowej I° ZDZ w 
Białymstoku. 

3. Celem pomocy stypendialnej jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy  
za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce 
oraz odznaczają się wzorową postawą. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i 
umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. Stypendium, będąc 
finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie m. in. z pozaszkolnych form 
edukacji. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych 
wyników w nauce. 

4. Obsługą pomocy stypendialnej zajmuje się komisja stypendialna w składzie: Dyrektor 
Szkoły, Wicedyrektor szkoły, Doradca/Pedagog szkolny. 

5. Pomoc stypendialna dotyczy uczniów klas II-IV Technikum ZDZ w Białymstoku 
kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, a także uczniów klas II-III Branżowej Szkoły I° ZDZ w Białymstoku zawód fryzjer 
w roku szkolnym 2020/2021. 

6. Pomoc stypendialna może być udzielona wyłącznie uczniom, którzy w momencie 
rozpoczynania nauki w szkole nie są osobami dorosłymi. 

7. Pomoc stypendialna zostanie udzielona 20 uczniom, którzy uzyskają najwyższą liczbę 
punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w §3. 

 
§ 2  

1. Komisja stypendialna do dnia 3 września 2020r. przygotowuje zestawienie oceny uczniów 
szkół wymienionych w § 3. ust. 5. zgodnie z kryteriami opisywanymi  w §3. Następnie 
przygotowuje wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej zawierającą listę stypendystów 
- 20 uczniów z największą ilością punktów oraz 3 uczniów rezerwowych, z 
uwzględnieniem §4. 

2. Uczeń, który brał udział w konkursach i olimpiadach jest zobowiązany dostarczyć do 
sekretariatu szkoły dokument potwierdzający udział i/lub uzyskane miejsce / nagrodę w 
konkursie lub olimpiadzie do 31 lipca 2020 r. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej komisja stypendialna kieruje do Prezesa 
ZDZ. Prezes ZDZ opiniuje wniosek i wydaje decyzje dotyczące przyznania stypendium 20 
uczniom. 



4. Decyzje w formie pisemnej przekazywane są uczniom do podpisu w celu akceptacji 
przyjęcia pomocy stypendialnej.  

5. Decyzję dotyczącą ucznia, który nie ukończył 18r.ż. obligatoryjnie pospisuje również 
opiekun prawny. 

§ 3  
1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych może zostać przyznana 

uczniowi Technikum lub Branżowej Szkoły ZDZ, który uzyskał średnią ocen na 
świadectwie za rok 2019/20 nie niższą niż 4,30. Jest to kryterium formalne. 

2. Kryteria oceny szczegółowe (punktowe): 
2.1 Kryterium ocen końcowych. Ocenie punktowej podlegają końcowe oceny 

klasyfikacyjne z roku szkolnego 2019/2020 z przedmiotów:  

 matematyka (max 3pkt) 

 j. angielski (max 3pkt) 

 informatyka (max 3pkt) 

 fizyka, chemia, biologia lub geografia (max 3pkt) 

Oceny punktowane są następująco: ocena celująca – 3 punkty, ocena bardzo dobra 
– 2 punkty, ocena dobra – 1 punkt. Uczniowie, których przedmioty w/w zakończyły 
się we wcześniejszym roku szkolnym, mogą wykazać ocenę ze świadectwa z roku 
wcześniejszego. W przypadku przedmiotów przyrodniczych ocenie podlega 
najlepsza ocena z jednego z przedmiotów wskazanego w pkt. 2.1. Maksymalnie w 
tym punkcie można uzyskać 12 punktów. 

2.2 Kryterium oceny z przedmiotu zawodowego. Ocenie punktowej podlegają końcowe 
oceny klasyfikacyjne z roku szkolnego 2019/2020. 

 wybrany przedmiot zawodowy teoretyczny (max 8pkt) 

 wybrany przedmiot zawodowy praktyczny (max 8pkt) 

Oceny punktowane są następująco: ocena celująca – 8 punktów, ocena bardzo 
dobra – 6 punktów, ocena dobra – 4 punktów. W przypadku przedmiotów 
zawodowych ocenie podlega najlepsza ocena z jednego z przedmiotów 
zawodowych teoretycznych i jednego z przedmiotów zawodowych praktycznych z 
ostatniego roku szkolnego. Maksymalnie w tym punkcie można uzyskać 16 
punktów. 

2.3 Udział w konkursach i olimpiadach – 2 punkty, udział wraz z zajęciem miejsca na 
podium – 4 punkty. 

2.4 Maksymalnie uczeń może uzyskać 32 punkty. 
3. W przypadku dużej liczby uczniów spełniających kryteria i z taką samą sumą punktów, 

komisja zastrzega sobie możliwość przyznania stypendium w pierwszej kolejności 
uczniom z najwyższą średnią w roku szkolnym 2019/20. 

§ 4 
1. Regulamin określa minimalną liczbę stypendiów przyznaną dla każdej ze Szkół / zawodów 
reprezentowanych przez uczniów: 

 Branżowa Szkoła I°  ZDZ w Białymstoku, zawód fryzjer  - 1 stypendium 

 Technikum ZDZ w Białymstoku, zawód technik usług fryzjerskich - 12 stypendiów 

 Technikum ZDZ w Białymstoku, zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 4 
stypendia 



2. Jeżeli w danej szkole / zawodzie uczniów zabraknie uczniów spełniających kryterium 

wskazane w §3 ust.1 (średnia min. 4,30) względem określonej w §4 ust.1 minimalnej liczby 

uczniów, wówczas stypendium otrzymują uczniowie z innych szkół/ zawodów z kolejnym 

najwyższym wynikiem. 

 

§ 5 
1. Decyzje dotyczące przyznania stypendiów wydane zostaną do dnia 11 września 2020r. 
2. Pomoc stypendialna przyznawana jest na okres 10-ciu miesięcy od dnia 1 września 2020r. 
3. Wysokość stypendium jest stała i niezmienna, wynosi 500zł miesięcznie, które wypłacane 

będą na koniec każdego miesiąca na konto ucznia lub rodzica. 
 

§ 6 
1. W przypadku drastycznego obniżenia ocen, zachowania ucznia i/ lub występowania 

nieobecności nieusprawiedliwionych wypłata stypendium zostanie przerwana w trybie 
natychmiastowym, a na listę stypendystów trafi kolejna osoba z listy rezerwowej. 

2. Stypendyści będą obligatoryjnie objęci opieką pedagoga w celu monitorowania osiągnieć, 
motywowania oraz wspierania uczniów.  

3. Uczeń – stypendysta, który zostaje skreślony z listy uczniów Technikum lub Branżowej 
Szkoły I° ZDZ w Białymstoku automatycznie traci prawo do dalszego pobierania 
stypendium, a w jego miejsce trafia kolejna osoba z listy rezerwowej. 

§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 roku. 

 

 

 


