Regulamin przyznawania stypendiów w ramach
Projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM kluczowy partner
w kształceniu zawodowym”
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Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów, w ramach projektu rozwoju
uczniów szkół ponadpodstawowych kształconych w zawodach pożądanych przez
KGHM Polska Miedź S.A., realizowanego pod nazwą: „Kompetentni w branży górniczo
– hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Projekcie – rozumie się przez to Projekt rozwoju uczniów szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych kształconych w zawodach pożądanych przez KGHM
Polska Miedź S.A realizowany pod nazwą: „Kompetentni w branży górniczo –
hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym”;
2) Patronie – rozumie się przez to KGHM Polska Miedź S.A. ;
3) Koordynatorze Projektu – rozumie się przez to osobę reprezentującą KGHM
Polska Miedź S.A. w ramach Projektu;
4) Szkole – rozumie się przez to szkołę, z którą KGHM Polska Miedź S.A. podpisała
porozumienie o współpracy w realizacji Projektu;
5) Stypendium – rozumie się przez to środki pieniężne wypłacane Uczniom
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
6) Uczniu – rozumie się przez to osobę będącą uczniem Szkoły, w klasie objętej
patronatem Patrona.
Stypendia ufundowane przez Patrona przyznawane są w celu:
1) zachęcenia absolwentów szkół podstawowych do podejmowania nauki
w klasach objętych patronatem przez KGHM Polska Miedź S.A. w szkołach
technicznych i branżowych;
2) motywowania uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce;
3) kształtowania postaw zgodnych z wartościami Patrona;
4) promocji szkolnictwa technicznego i branżowego w zawodach pożądanych
przez Patrona.
Stypendia w ramach Projektu będą przyznawane w roku szkolnym 2019/2020
począwszy od I półrocza Stypendia wypłacane są w cyklu półrocznym,
tj. po zakończeniu pierwszego półrocza oraz po zakończeniu roku szkolnego.
Wysokość Stypendium przypadająca na jednego Ucznia w jednym półroczu wynosi
500 zł ( słownie: pięćset złotych)
W przypadku klasy liczącej do 15 uczniów przewidziane jest jedno stypendium na
klasę objętą patronatem. W klasie liczącej powyżej 15 uczniów stypendium może
otrzymać maksymalnie 3 osoby.
Stypendium otrzymują Uczniowie którzy łącznie:
1) uzyskali najwyższe średnie z ocen w przedmiotach zawodowych (teoretycznych
i praktycznych) oraz języka polskiego, matematyki oraz jednego języka obcego,
z którego uczeń ma wyższą ocenę tj.;
a) średnią z ocen co najmniej 4.2 w przypadku technikum,
b) średnią z ocen co najmniej 3.8 w szkole branżowej I stopnia.
2) nie mają oceny niedostatecznej z pozostałych przedmiotów;
3) uzyskali z zachowania ocenę co najmniej dobrą.
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Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, zawierającej
imienną listę uczniów spełniających kryteria określone w ust. 7 powyżej. Szkoła
przekaże Koordynatorowi Projektu uchwałę Rady Pedagogicznej w ciągu 3 dni
roboczych od jej posiedzenia.
W sytuacji, kiedy kryteria przyznania Stypendiów spełni więcej uczniów niż ogólna
liczba przyznanych stypendiów określonych w ust. 6 powyżej decyzję o przyznaniu
dodatkowych stypendiów podejmuje Patron, biorąc pod uwagę rekomendacje Rady
Pedagogicznej.
Patron może na zakończenie roku szkolnego dodatkowo przyznać jednorazowe
Stypendium w wysokości 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) dedykowane
imiennie dla jednego Ucznia z klasy objętej patronatem (dalej zwane: „Stypendium
za szczególne osiągnięcia.”).
Stypendium za szczególne osiągnięcia może być przyznane Uczniowi, który spełni
jedno lub kilka z poniższych kryteriów:
1) został finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu
wojewódzkim,
2) bierze udział w badaniach naukowych, organizowanych przez placówki
edukacyjne, szkoły wyższe lub Patrona,
3) ma co najmniej 2 publikacje w czasopismach popularno-naukowych,
4) czynnie uczestniczy w życiu społecznym, tj. był wolontariuszem ważnej
społecznie organizacji, był inicjatorem ciekawego przedsięwzięcia szkolnego,
międzyszkolnego lub społecznego.
Osiągnięcia Ucznia, które są podstawą przyznania Stypendium za szczególne
osiągnięcia, powinny być udokumentowane i potwierdzone przez zewnętrzne
instytucje lub organizacje.
Szkoła po końcowej Radzie kwalifikacyjnej może wystąpić do Patrona z jednym
wnioskiem o przyznanie Stypendium za szczególne osiągnięcia. Wniosek wraz
z uzasadnieniem, w imieniu Szkoły kieruje do Patrona jej dyrektor, po uzyskaniu
zatwierdzenia Rady Pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Wnioski o Stypendium za szczególne osiągnięcia weryfikuje w imieniu Patrona
Zespół Koordynacyjny, który ma prawo odrzucić wnioski niespełniające wymogów
formalnych, a zwłaszcza te, które nie zawierają uzasadnienia lub potwierdzonych
osiągnięć Ucznia.
Kwota równa wartości Stypendiów ( tj.: Stypendium i Stypendium za szczególne
osiągnięcia) w danym półroczu wypłacana będzie na konto Szkoły w ciągu 14 dni od
przedstawienia Patronowi kopii uchwały Rady Pedagogicznej.
Szkoła wypłaca Stypendia Uczniom - w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty
środków przez Patrona na wskazane przez Ucznia bądź jego opiekuna prawnego (w
przypadku Uczniów niepełnoletnich) konto bankowe.
Patron może jednostronnie zmienić niniejszy Regulamin oraz wydawać interpretacje
jego treści, o czym informuje niezwłocznie wszystkie Szkoły.
Koordynatorem Projektu jest Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego.

