ZARZĄDZENIE NR 15/2018
DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie:
1. wprowadzenia Regulaminu nominowania ucznia/ uczennicy do Stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii V - wybitne talenty
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.
2. wprowadzenia Regulaminu nominowania ucznia/ uczennicy do Stypendium
rezydenta Miasta Gdańska w kategorii V - wybitne talenty
w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

Działając na podstawie Regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów
osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego § 1, § 6, § 7 oraz Uchwał
nr 11/13.06.2018 i nr 12/13.06.2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Gdańsku zarządza, co następuje:
§1
1. Wprowadza

jako

obowiązujący

Regulamin

nominowania

ucznia/

uczennicy

do Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii V - wybitne talenty w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.
2. Regulamin nominowania ucznia/ uczennicy do Stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska w kategorii V - wybitne talenty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła
II w Gdańsku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wprowadza jako obowiązujący Regulamin nominowania ucznia/ uczennicy
do Stypendium rezydenta Miasta Gdańska w kategorii V - wybitne talenty w VII
Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
2. Regulamin nominowania ucznia/ uczennicy do Stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska w kategorii V - wybitne talenty w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa
Wybickiego w Gdańsku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN NOMINOWANIA UCZNIA/ UCZENNICY
do STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
W KATEGORII V - WYBITNE TALENTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Zgodne z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy
wynik z egzaminu maturalnego § 1, § 6, § 7
 Jednorazowe

stypendium

PMG

jest

przyznawane

uczniowi/

uczennicy

mieszkającemu/(cej) w Gdańsku,
 O stypendium mogą się ubiegać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Gdańsku od klasy IV.
 Zamieszkanie

ucznia/

uczennicy

musi

być

potwierdzone

oświadczeniem

o zamieszkaniu pod wskazanym adresem (załącznik do wniosku o przyznanie
jednorazowego stypendium). Oświadczenie może złożyć rodzic lub opiekun prawny
ucznia/ uczennicy.
 Warunkiem ubiegania się o stypendium we wszystkich kategoriach stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska, w tym Kategorii V, jest uzyskanie co najmniej bardzo
dobrej oceny zachowania (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych),
 Uczeń/ uczennica nominowany/(na) do wszystkich kategorii stypendium Prezydenta
Miasta Gdańska, w tym Kategorii V jest zobowiązany/(na) przedstawić oryginały
dyplomów, których kopie zostaną zeskanowane.
 Uczeń/ uczennica nominowany/(na) do Kategorii V jest zobowiązany/(na)
przygotować prezentację multimedialną o swoich osiągnięciach w formie pliku
o rozmiarze max. 10 MB.
 Wniosek we wszystkich kategoriach, w tym Kategorii V zostanie złożony do biura
podawczego

Wydziału

Spraw

Obywatelskich

Urzędu

Miejskiego,

ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku za pośrednictwem szkoły lub przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
 W ramach Kategorii V można złożyć wniosek dla jednego wybranego ucznia/
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.

Kategoria V – wybitnych talentów § 6
Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica wskazany/(na) przez dyrektora szkoły
wykazujący/(ca) spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań, przy czym
stypendium w tej kategorii jest indywidualny program rozwoju ucznia utworzony we
współpracy tutora z uczniem/ uczennicą. Indywidualny program rozwoju ucznia
realizowany będzie w ciągu roku szkolnego, a po zakończeniu programu tutor
zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z jego realizacji utworzone w uzgodnieniu
z uczniem.
Rozdział II.
Kryteria wewnętrzne (szkolne) nominowania ucznia/ uczennicy do Kategorii V
Do Stypendium może być nominowany uczeń/uczennica który/(a), spełnia
co najmniej jedno następujące kryterium:
1. Jest

laureatem

lub

finalistą

zawodów

wiedzy

(przedmiotowych

lub

interdyscyplinarnych), artystycznych lub sportowych na szczeblu międzynarodowym.
2. Jest laureatem lub finalistą dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych lub
interdyscyplinarnych

na

poziomie

wojewódzkim

lub

ogólnopolskim.

3. Jest zwycięzcą I-III miejsca dwóch lub więcej konkursów/ zawodów artystycznych
lub sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Kryterium dodatkowe – uczeń/ uczennica spełnia co najmniej jedno z nich:
1. Systematycznie uczestniczy w projektach unijnych np. Zdolni z Pomorza
lub osiąga sukcesy w innych projektach edukacyjnych, obywatelskich,
patriotycznych.
2. Wyróżnia się wybitną aktywnością w działaniu na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu.

Rozdział III.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1. Wniosek o przyznanie stypendium w Kategorii V- wybitne talenty (załącznik 1)
mogą złożyć do wychowawcy klasy: rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel,
samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców.
2. Wychowawca klasy przekazuje wnioski do komisji stypendialnej nie później niż 3 dni
robocze po terminie posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji
rocznej – I termin.
3. Kandydat ubiegający się o stypendium jest zobowiązany udokumentować osiągnięcia
w sposób określony w Regulaminie o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska.
4. Komisja stypendialna opiniuje wnioski i typuje kandydatów nominowanych
do stypendium w Kategorii V.
5. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, który wraz z wnioskami
przedstawia dyrektorowi szkoły.
6. Decyzję o nominowaniu

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana

Pawła II w Gdańsku do Kategorii V ostatecznie podejmuje

rada pedagogiczna

na posiedzeniu kończącym zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym.
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
1. Komisję stypendialną powołuje rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły.
2. Od decyzji rady pedagogicznej o nominowaniu ucznia/uczennicy do stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska w Kategorii V- wybitne talenty nie przysługuje prawo
odwołania.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje dyrektor
szkoły.

REGULAMIN NOMINOWANIA UCZNIA/ UCZENNICY
do STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
W KATEGORII V - WYBITNE TALENTY
W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Józefa Wybickiego W GDAŃSKU
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Zgodne z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy
wynik z egzaminu maturalnego § 1, § 6, § 7
 Jednorazowe

stypendium

PMG

jest

przyznawane

uczniowi/

uczennicy

mieszkającemu/(cej) w Gdańsku.
 O stypendium mogą się ubiegać uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa
Wybickiego w Gdańsku.
 Zamieszkanie

ucznia/

uczennicy

musi

być

potwierdzone

oświadczeniem

o zamieszkaniu pod wskazanym adresem (załącznik do wniosku o przyznanie
jednorazowego stypendium).
Oświadczenie może złożyć pełnoletni uczeń/ uczennica,

maturzysta oraz rodzic/

opiekun prawny ucznia/uczennicy.
 Warunkiem ubiegania się o stypendium we wszystkich kategoriach stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska, w tym Kategorii V, jest uzyskanie co najmniej bardzo
dobrej oceny zachowania (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych),
 Uczeń/ uczennica nominowany/(na) do wszystkich kategorii stypendium Prezydenta
Miasta Gdańska, w tym Kategorii V jest zobowiązany/(na) przedstawić oryginały
dyplomów, których kopie zostaną zeskanowane,
 Uczeń/ uczennica nominowany/(na) do Kategorii V

jest zobowiązany/(na)

przygotować prezentację multimedialną o swoich osiągnięciach w formie pliku
o rozmiarze max. 10 MB.
 Wniosek we wszystkich kategoriach, w tym Kategorii V zostanie złożony do biura
podawczego Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, ul. Nowe
Ogrody 8/12 w Gdańsku za pośrednictwem szkoły lub przez rodzica/ opiekuna
prawnego lub pełnoletniego ucznia/ uczennicy.

 W

ramach Kategorii

V można złożyć

wniosek dla jednego

wybranego

ucznia/uczennicy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
Kategoria V –wybitnych talentów § 6
Stypendium może otrzymać uczeń/ uczennica wskazany przez dyrektora szkoły
wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań, przy czym
stypendium w tej kategorii jest indywidualny program rozwoju ucznia utworzony we
współpracy tutora z uczniem/ uczennicą. Indywidualny program rozwoju ucznia
realizowany będzie w ciągu roku szkolnego, a po zakończeniu programu tutor
zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z jego realizacji utworzone w uzgodnieniu
z uczniem.
Rozdział II.
Kryteria wewnętrzne (szkolne) nominowania ucznia do Kategorii V
Do Stypendium może być nominowany uczeń/ uczennica który/(a), spełnia
co najmniej jedno następujące kryterium:
4. Jest

laureatem

lub

finalistą

zawodów

wiedzy

(przedmiotowych

lub

interdyscyplinarnych), artystycznych lub sportowych na szczeblu międzynarodowym.
5. Jest laureatem lub finalistą dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych
lub

interdyscyplinarnych

na

poziomie

wojewódzkim

lub

ogólnopolskim.

6. Jest zwycięzcą I-III miejsca dwóch lub więcej konkursów/ zawodów artystycznych
lub sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
Kryterium dodatkowe – uczeń/uczennica spełnia co najmniej jedno z nich:
3. Systematycznie uczestniczy w projektach unijnych np. Zdolni z Pomorza
lub osiąga sukcesy w innych projektach edukacyjnych, obywatelskich,
patriotycznych.
4. Wyróżnia się wybitną aktywnością w działaniu na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

Rozdział III.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
7. Wniosek o przyznanie stypendium w Kategorii V- wybitne talenty (załącznik 1)
mogą złożyć do wychowawcy klasy: rodzic, nauczyciel, samorząd uczniowski,
rada pedagogiczna, rada rodziców.
8. Wychowawca klasy przekazuje wnioski do komisji stypendialnej nie później niż 3 dni
robocze po terminie posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji
rocznej – I termin.
9. Kandydat ubiegający się o stypendium jest zobowiązany udokumentować osiągnięcia
w sposób określony w Regulaminie o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska.
10. Komisja stypendialna opiniuje wnioski i typuje kandydatów nominowanych
do stypendium w Kategorii V.
11. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, który wraz z wnioskami
przedstawia dyrektorowi szkoły.
12. Decyzję o nominowaniu ucznia/uczennicy VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiego w Gdańsku do Kategorii V ostatecznie podejmuje
rada pedagogiczna na posiedzeniu kończącym zajęcia edukacyjne w danym roku
szkolnym.
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
4. Komisję stypendialną powołuje rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły.
5. Od decyzji rady pedagogicznej o nominowaniu ucznia/uczennicy do stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska w Kategorii V-wybitne talenty nie przysługuje prawo
odwołania.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje dyrektor
szkoły.

