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Załącznik do uchwały Nr 245/2017 

Zarządu Powiatu Malborskiego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin,  zwany dalej "Regulaminem", określa warunki przyznawania i przekazywania 

stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat 

malborski". 

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 przyznawania stypendiów 

1. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymywać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali 

zakwalifikowani do uczestnictwa w programie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 

2. W celu zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniowie otrzymują stypendia umożliwiające im 

realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem ich szczególnych uzdolnień. 

1)„3.1) Podstawowym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie sytuacja społeczno - 

ekonomiczna ucznia, a w szczególności miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, frekwencja na 

zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat malborski", odległość miejsca 

zamieszkania ucznia od miejsca prowadzenia zajęć, niepełnosprawność oraz uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych.  

2) 2)3)W związku z opóźnieniem realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu biologii, chemii i kompetencji 

społecznych w roku szkolnym 2021/22 do oceny wniosków stypendialnych nie uwzględnia się kryterium 

frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat 

malborski.. 

4. Stypendia przyznawać będzie Komisja Stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich 

przyznawania i wysokość. 

5. Stypendia przyznane zostaną po ocenie formalnej wniosków, których nabór będzie prowadzony 

dwukrotnie w ciągu roku szkolnego w czasie trwania projektu. W roku szkolnym 2016/2017 pierwszy nabór 

będzie prowadzony 14 dni od wejścia w życie niniejszego regulaminu. Szczegółowe terminy zostaną określone 

i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Malborku - www.ppp.malbork.pl      . 

6. Stypendium może zostać nieprzyznane jeżeli uczeń nie uczestniczył dwukrotnie w zajęciach 

(nieobecność nieusprawiedliwiona). Zapis ten nie dotyczy semestru I roku szkolnego 2016/2017. 

7. Szczegółowe kryteria, o których mowa w punkcie 4 nie mogą być sprzeczne z ogólnymi zasadami 

przyjętymi w projekcie. 

§ 3. Tryb przyznawania i przekazywania stypendiów 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 1 uchwały Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Malborskiego z 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 
2) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 1 uchwały Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Malborskiego z 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 
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1. 4)W terminach, o których mowa w §2 ust. 5 rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może złożyć 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu oraz 

oświadczenie o pobieraniu nauki na terenie województwa pomorskiego. 

2. Nie złożenie wniosku w określonym terminie skutkować będzie nieuwzględnieniem ucznia przy 

przyznawaniu stypendium w danym semestrze danego roku szkolnego. 

2a. 5) Ponadto, uczeń traci prawo do stypendium gdy: 

-  uczeń zrezygnuje z projektu, 

- uczeń lub jego opiekun złoży pisemnie oświadczenie o rezygnacji ze stypendium. 

3. 6)Komisję stypendialną powołuje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku 

złożonej z pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku oraz pracowników Wydziału 

Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku. 

4. Wysokość stypendium ustali Komisja Stypendialna z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych, 

przy czym zastrzega się możliwość zróżnicowania kwot stypendiów przyznanych dla poszczególnych uczniów 

z uwagi na kryteria wymienione w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Stypendium będzie wypłacone w dwóch transzach - po zakończeniu I semestru oraz po zakończeniu 

zajęć odbywających się w II semestrze w danym roku szkolnym. 

6. Za prawidłowe przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie stypendiów odpowiada Dyrektor Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Stypendialna. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 2 uchwały Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Malborskiego z 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 
5) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 3 uchwały Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Malborskiego z 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 
6) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 4 uchwały Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Malborskiego z 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 


