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REGULAMIN  

przyznawania i przekazywania stypendiów 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych 

 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, w tym warunki i tryb 

przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych 
w Białymstoku w ramach projektu – Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 
Oś Priorytetowa III  KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE działanie 3.3.Kształceni e 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów Zespołu 
Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Biurze Projektu /BP/– oznacza to biuro projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!” 
w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku; 

2)  Indywidualnym Planie Rozwoju /IPR/ – oznacza to indywidualny plan rozwoju edukacyjnego  
ucznia opracowany przez opiekuna stypendysty dla uzdolnionego ucznia, we współpracy 
z tym uczniem/rodzicem ucznia lub opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień 
ucznia m.in. w zakresie przedmiotów zawodowych, rozwoju zawodowego ucznia. 

3) opiekunie stypendysty – oznacza to nauczyciela, pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego 
zatrudnionego w szkole, sprawującego opiekę dydaktyczną nad uzdolnionym uczniem, 
któremu przyznano stypendium; 

4) pomoc stypendialna – oznacza to program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
z przedmiotów zawodowych; 

5) przedmiotach zawodowych – oznacza to przedmioty zawodowe ujęte w programie nauczania 
dla danego zawodu; 

6) stypendyście – oznacza to ucznia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, któremu, 
przyznano stypendium w ramach projektu Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!; 
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II. Warunki i tryb przyznawania stypendiów  

§ 2. 

1. Program stypendialny realizowany będzie w latach szkolnych 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 
2020/21, 2021/22 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - z zastrzeżeniem, że 
w przypadku zmiany terminu realizacji projektu, zmianie ulegną również lata w jakich będzie 
on realizowany. 

2. W każdym roku szkolnym zostanie przyznane stypendium średnio dla trzech uczniów. 
W ramach projektu pomocą stypendialną zostanie objętych 15 uczniów.  

3. W przypadku zmiany terminu realizacji projektu, a w szczególności w przypadku skrócenia 
jego czasu trwania, mogą ulec zmianie ilości uczniów w poszczególnych latach szkolnych, 
którym przyznawane będzie stypendium. Nie mniej jednak ostateczna liczba uczniów objętych 
pomocą stypendialną wyniesie 15. 

§ 3. 

1. Kandydatury do stypendiów zgłaszają wychowawcy aktualnych na dany rok szkolny klas II 
i III wszystkich kierunków objętych projektem, tzn. technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kelner, kucharz, cukiernik, biorąc pod uwagę wszystkich uczniów 
 swoich klas oraz ich zgodę. 

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski uczniów klas III. W przypadku braku 
uczniów spełniających założone kryteria w klasach III, dokonuje się analizy wniosków 
uczniów klas II. 

3. Z uwagi na minimalny okres 10 miesięcy na jaki przyznawane jest stypendium, z udziału 
w programie stypendialnym wykluczeni zostają uczniowie klas IV, którzy kończą naukę 
w szkole każdorazowo w kwietniu danego roku szkolnego (w sumie uczęszczają do szkoły 8 
miesięcy). 

§ 4. 

1. O stypendium w ramach programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy 
spełniają  łącznie następujące warunki: 

 
KRYTERIA OBOWIĄZKOWE: 
1) są uczniami klas  II lub III Zespołu Szkół Gastronomicznych z kierunków technik żywienia 

i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, cukiernik, 
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2) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych obowiązujących na danym 
poziomie1 z wyłączeniem praktyki zawodowej obliczona na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest 
stypendium na poziomie: 

a. w klasie I technikum - nie niższym niż 4,50; 
b. w klasie II technikum – nie niższym niż 4,00; 
c.  w klasie I i II ZSZ – nie niższym 4,00 

3)  

Świadectwo klasy 
Średnia ocen ze 

wszystkich przedmiotów 
zawodowych 

Ilość 
punktów 

 4,5 - 4,99 4 
I technikum 5,0 - 5,49 7 

 Powyżej 5,5 9 
 4,0 - 4,49 4 

II technikum 4,5 - 4,99 7 
 Powyżej 5,0 9 
 4,00-4,49 4 

I i II ZSZ 4,5 - 4,99 7 
 Powyżej 5,0 9 

 
KRYTERIA DODATKOWE  
 
1) w roku szkolnym poprzedzającym rok na, który przyznawane jest stypendium uzyskali 

osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach na poziomie międzyszkolnym: 
- zajęcie  I miejsca - 9 pkt 

- zajęcie  II miejsca - 7 pkt 
- zajęcie  III miejsca - 6 pkt 
- udział  - 4 pkt  
 

2) ocena klasyfikacyjna z wiodącego przedmiotu zawodowego na danym kierunku (technik 
żywienia i organizacji usług – technologia gastronomiczna, kelner – obsługa konsumenta, 
kucharz – technologia gastronomiczna, cukiernik – technologie produkcji cukierniczej) 
uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  na który przyznawane jest 
stypendium  
- celujący – 5 pkt. 

                                                           

1  Wykaz przedmiotów zawodowych obowiązujących na danym poziomie w załączniku nr 1 
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- bardzo dobry – 3 pkt. 

- dobry – 1 pkt. 
 
2. Stypendium otrzymują uczniowie o najwyższej liczbie punktów. W przypadku konieczności 

ustalenia kolejności uczniów z jednakową ilością punktów przyjmuje się, że pierwszeństwo 
ma uczeń z wyższą średnią ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązkowych w klasie 
programowo niższej.  

3. Jeśli kandydaci do stypendium będą mieli taką samą średnią ocen klasyfikacyjnych 
z przedmiotów obowiązkowych w klasie programowo niższej, ostateczną decyzję  
o przyznaniu stypendium podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą klasy. 

4. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, w kwocie brutto 300 zł za każdy miesiąc.  
5. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w umowie stypendialnej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty stypendium zawarte zostaną w podpisanej przez 
obie strony umowie stypendialnej. 

 
§ 5. 

1. Uczeń któremu zostaje przyznane stypendium staje się automatycznie uczestnikiem projektu 
„Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!.” W związku z powyższym zobowiązany jest do 
wypełnienia deklaracji, kwestionariuszy i podpisania stosownych oświadczeń przewidzianych 
w projekcie oraz uczestnictwa w obowiązkowych dla każdego uczestnika projektu zajęciach 
(m.in. poradnictwo zawodowe). Brak podpisanych dokumentów uniemożliwia udział 
w programie stypendialnym. 

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny ucznia. Uczeń pełnoletni podpisuje wszystkie dokumenty samodzielnie. 

3. Opiekun stypendysty sprawuje opiekę dydaktyczną nad stypendystą. 
4. Opiekun stypendysty wspólnie z danym  uczniem opracowują Indywidualny Plan Rozwoju 

wskazując w nim m.in. założone cele edukacyjne na które będzie wydatkowane stypendium. 

5. Rolą opiekuna stypendysty jest udzielenie wsparcia stypendyście objętemu jego opieką 
dydaktyczną w zakresie: 

1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad stypendystą; 
2) pomocy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju; 
3) pomocy w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne założone 

w IPR; 
4) monitoringu osiągnięć edukacyjnych stypendysty poprzez sporządzenie sprawozdania 

końcowego (w terminie 30 dni od wypłaty ostatniej transzy stypendium) uwzględniającego 
postępy stypendysty w realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju (wg załącznika). 

7. Za sprawowanie funkcji opiekuna stypendysty nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
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§ 6. 

1. Komisja stypendialna pod przewodnictwem dyrektora szkoły lub koordynatora projektu oraz 
dwóch osób z kadry projektu lub szkoły, dokonuje wyboru stypendystów spośród uczniów 
wskazanych przez wychowawców odpowiednich klas, analizując założone kryteria 
i przyznając odpowiednie ilości punktów. 

2. Z prac komisji sporządza się protokół wskazujący imiona i nazwiska uczniów, okres na jaki 
zostały przyznane stypendia oraz kwoty stypendiów. 

3. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana bezpośrednio danym uczniom oraz 
umieszczona na stronie www szkoły oraz tablicy informacyjnej projektu. 

4. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 
5. Zaprzestaje się wypłacania stypendium gdy stypendysta przestaje być uczniem Zespołu Szkół 

Gastronomicznych. 

6. Stypendium może zostać przyznane danemu uczniowi tylko raz w trakcie trwania projektu.  
 

III. Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2017 roku i obowiązuje do czasu 
zakończenia realizacji projektu oraz programu stypendialnego. 

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia koordynator projektu lub dyrektor szkoły. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do koordynatora projektu lub dyrektora 

szkoły. 
 

 
 .………………………….     ..……………………….. …………………..................... 
         /miejscowość,  data/  /czytelny podpis uczestnika projektu/ /czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna2*/ 

 
 
 

                                                           

2  w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1. 
Wykaz przedmiotów zawodowych w poszczególnych kierunkach na poziomie danej klasy 

 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
klasa I: technologia gastronomiczna, pracownia sporządzania potraw i napojów 
klasa II: technologia gastronomiczna, pracownia sporządzania potraw i napojów, bezpieczeństwo 
i higiena w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii 
kelner 
klasa I: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna, pracownia sporządzania potraw 
i napojów 
klasa II: obsługa konsumenta, pracownia obsługi konsumenta, technologia gastronomiczna, 
pracownia sporządzania potraw i napojów 
kucharz 
klasa I: technologia gastronomiczna, wyposażenie zakładów gastronomicznych, zajęcia 
praktyczne 
klasa II: technologia gastronomiczna, wyposażenie zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo 
i higiena pracy, zajęcia praktyczne 
cukiernik 
klasa I: technologie produkcji cukierniczych, wyposażenie zakładów cukierniczych, zajęcia 
praktyczne 
klasa II: technologie produkcji cukierniczych, wyposażenie zakładów cukierniczych, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne 
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Indywidualny Plan Rozwoju na rok szkolny 20……./20……. 
w ramach projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!” 

Część I  

A. Dane ucznia szczególnie uzdolnionego 

1. Nazwisko:  

2. Imię/Imiona:  

3. PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

B. Dane szkoły, do której uczeń szczególnie uzdolniony uczęszcza 

1. Nazwa szkoły:  

2. Adres szkoły  

3. Kierunek kształcenia  

4. Klasa ucznia  

C. Dane opiekuna dydaktycznego ucznia szczególnie uzdolnionego 

1. Nazwisko:  

2. Imię/Imiona:  

3. Nauczyciel/ pedagog 
szkolny/ doradca 
zawodowy zatrudniony 
w szkole: 

Pełna nazwa szkoły: 

Ja niżej podpisany, niniejszym wyrażam zgodę na wykonywanie zadań opiekuna dydaktycznego. 
Potwierdzam, że uczestniczyłem w przygotowaniu przedmiotowego Indywidualnego Planu 
Rozwoju oraz zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszelkie obowiązki wynikające z wykonywania zadań 
Opiekuna dydaktycznego zobowiązuję się zrealizować bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 
 
             …………………………                                 …………………………………………….. 
                                 data                                                                                     podpis opiekuna dydaktycznego 
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Część II  
 

A. Plan rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego 

Uzdolnienia i zainteresowania ucznia z uwzględnieniem stopnia zaangażowania ucznia 
w rozwój zawodowy 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

Uzdolnienia i zainteresowania ucznia (pozostałe): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

Postawa i aktywność ucznia w zdobywaniu wiedzy (np. oryginalność rozwiązań, wychodzenie 
poza schematy, twórcze rozwiązywanie problemów, inne): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Aktualne osiągnięcia i możliwości ucznia (w tym nagrody, wyróżnienia, uczestnictwo 
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w konkursach, olimpiadach i turniejach, certyfikaty językowe, inne) w zakresie jego planowanego 
rozwoju: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Plany, zamierzenia i cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium, związane 
z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności  i umiejętności – cele edukacyjne, które uczeń 
zamierza w danym okresie osiągnąć (planowane uczestnictwo w konkursach, olimpiadach 
i turniejach, uczestnictwo w kursach , warsztatach umiejętności, kołach zainteresowań, szkoleniach, 
inne): 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Bariery stanowiące przeszkodę w rozwijaniu szczególnych zdolności ucznia  (w szczególności 
bariery zewnętrzne np. trudna sytuacja rodzinna, utrudniony dojazd na zajęcia szkolne/ 
pozaszkolne, brak dostępu lub utrudniony dostęp do pomocy naukowych i technicznych środków 
nauczania, zły stan zdrowia ucznia, inne): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Część III  
 
A. Podpisy 
 
 

 
 

………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 
…………………………………………… 

czytelny podpis ucznia  (pełnoletniego ucznia,  

lub podpis rodzica/ opiekuna prawnego3) 

 
 
…………………………………………… 

podpis opiekuna dydaktycznego 

 
 
 

 
 

                                                           

3  niepotrzebne skreślić 


