
             
 

 Załącznik do Uchwały  
Rady Powiatu Bytowskiego  

Nr  XXX/267/2014 
z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

  
  

REGULAMIN LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW 
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO 

UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA REGIONALNEGO  
LUB JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH  

 
Celem lokalnego programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pomoc 
materialna uzdolnionym uczniom w nauce języka regionalnego lub języka mniejszości 
narodowych, którzy uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest powiat bytowski. 

§ 1  
 

Stypendium może otrzymać nie więcej niż trzydziestu uczniów w każdej ze szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski, którzy                     
w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej otrzymali najwyższą punktację i uczą się 
języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych. Pod uwagę bierze się rok szkolny, w 
którym uczeń został przyjęty do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku takiej 
samej punktacji stypendium może otrzymać więcej niż 30 uczniów.  
  

§ 2 
 

1. Stypendium przysługuje od miesiąca jego przyznania do końca cyklu kształcenia w danym 
typie szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendium nie jest wypłacane 
za miesiące lipiec i sierpień.  
2. Stypendium wypłacane jest z dołu w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.  
3. Uczestnicy programu w roku szkolnym 2013/2014 kontynuujący naukę języka regionalnego 
lub języka mniejszości narodowych w roku szkolnym 2014/2015 otrzymują stypendium, 
którego pierwsza rata wypłacona będzie w terminie do 10 listopada z wyrównaniem za wrzesień 
2014r. po złożeniu wniosku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu. 

 
§ 3 

 
Dyrektor danej szkoły ponadgimnazjalnej powiadamia pisemnie rodziców (opiekunów 
prawnych ucznia) lub pełnoletniego ucznia o spełnieniu kryteriów uprawniających do uzyskania 
stypendium w ramach powyższego programu.  
 

§ 4 
 

1. Informacja, o której mowa w § 3 zostanie wysłana niezwłocznie po zakończeniu, w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, naboru uczniów, którzy zamierzają uczyć się języka 
regionalnego lub języka mniejszości narodowych.  

      2. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic (opiekun prawny ucznia)  lub pełnoletni 
uczeń po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1 w terminach: 
1) do 10 września 2014r. w przypadku uczestników programu w roku szkolnym 2013/2014 
kontynuujących naukę języka regionalnego lub mniejszości narodowych, 



2) do 10 października w przypadku uczniów rozpoczynających naukę języka regionalnego lub 
mniejszości narodowych.  
3. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać według wzoru, który stanowi załącznik                    
do regulaminu.  
4. Dyrektor danej szkoły ponadgimnazjalnej rozpatrzy wnioski i przyzna stypendia w terminie 
do  15 października. 
5. W roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor danej szkoły ponadgimnazjalnej złoży w terminie do            
20 października 2014 r. zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do wypłaty 
stypendiów na dany rok szkolny do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Bytowie.  
6. W kolejnych latach szkolnych Dyrektor danej szkoły ponadgimnazjalnej składa 
zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do wypłaty stypendiów na dany rok szkolny 
do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie w następujących 
terminach: 
1). Do 10 września dla uczestników programu kontynuujących naukę języka regionalnego lub 
mniejszości narodowych i mających prawo do otrzymywania stypendium  
2). Do 20 października dla nowych uczestników programu zakwalifikowanych w ramach 
przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej. 

 
§ 5 

 
1. Uczeń traci prawo do wypłaty przyznanego stypendium bez możliwości ponownego 

ubiegania się o jego przyznanie w sytuacjach, gdy: 
1) przestaje kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, dla której organem 

prowadzącym jest powiat bytowski lub nie uczęszcza na zajęcia języka regionalnego lub 
języka mniejszości narodowych przez okres dwóch miesięcy, 

2) nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej. 
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wypłatę stypendium za dany miesiąc w przypadkach: 
1) Opuszczenia przez ucznia więcej niż 50% zajęć z języka regionalnego lub języka 

mniejszości narodowej w danym miesiącu, 
2) Nieusprawiedliwionego opuszczenia przez ucznia więcej niż 20% zajęć z języka 

regionalnego lub języka mniejszości narodowej w danym miesiącu. 
 

§ 6  
 

Dyrektor szkoły ogłasza w terminie do 10 września liczbę stypendiów, jaka zostanie przyznana 
w danym roku szkolnym nowym uczestnikom programu stypendialnego z uwzględnieniem 
zapisów § 2 regulaminu. 

 
§ 7 

 
Stypendium przyznaje się w ramach środków budżetowych Powiatu Bytowskiego.  

 
§ 8 

 
1. Uczeń otrzymujący stypendium w ramach niniejszego programu może jednocześnie 

otrzymywać stypendia z innych programów. 
2. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza zarówno na zajęcia z języka regionalnego, jak i z języka 

mniejszości narodowych przysługuje mu prawo do otrzymywania jednego stypendium          
w ramach niniejszego programu. 



 

 

 

Załącznik do regulaminu  lokalnego programu stypendialnego dla uczniów  

publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego  

uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych w szkołach 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM   

(lokalny program stypendialny dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego 

uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych w szkołach) 

 
 
...................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia ) 

 
...................................................................................................................................................................................... 
(imiona rodziców/opiekunów prawnych) 

 
...................................................................................................................................................................................... 
(adres stałego miejsca zamieszkania, nr telefonu kontaktowego) 
 

.................................................................... 
(nr PESEL) 
 

...................................................................................................................................................................................... 
(numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela rachunku) 

 
 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół …………………….……..w…………….. dobrowolnie podanych przeze mnie danych 

osobowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926    
z późn. zm.), w tym danych wrażliwych zbieranych na potrzeby przyznawania stypendium i zostałem/am poinformowany/a, że moje dane 
osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o celu gromadzenia danych 
osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2.    Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Zostałem/am/  pouczony/a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
grozi kara pozbawienia wolności. 

 
 

 
 
 

 

................................, dnia .......................              ................................................................................... 
     ( miejscowość )                           ( data )                                ( podpis rodziców/opiekunów prawnych/lub pełnoletniego ucznia) 
 
                    .

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


