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Użrle w Regulańinie określcnia isłóty ożnaczają:

1) Połilt Ttrnow§kj Benetjcjćńi projekiu ..Mhlrzowic W z.s,odzic" w imieniu
klórąo dziaI! Realiżaloi proleklu.

2) R€alizltor p.ojektu cenhfu Ksztalccnia Zawodowe8o i Usiaaicznego N
TucboNi€ (33_1?0 TuchóN, ul. Re)don|a l9) ugodnic u § 2 Uchł,aly Nr l8l9,2017
Zarządu Połiaiu TainoNskieao z dnia ] marca 2017 loku ł sp.awie prżysląpienia do
realizacji Prcjekfu ..Mklźołie ł załodzie" w rafrach poddzialani! l0.2.2 RPo WM
trwająceso od l kwieinia 20]7 r, do 30 wlześńi! 20]9 r, przekazującej pro*,adżenie

Prcjeklu N zak6c organizlcyjnym i finanśowyn do ceńlrun Kszlllcenia
zawodowcgo i Uslalyicznc8o v Tuchosie. zapewniając wlaścnvą realizację zadań
wynikająćy.n2 §lźej łlmienionego pojekiu w naslępujących szłołach:
, ceólruo Kszlałcenia Załodoweeo iUsiawiczne8o wTucboł,ie (33_170 TuchóB, ul,

zespó] szkół Pónadginnazjalnych W Ryelicach (33_160 Ryglice, ul Tarnowska 2])
_ żespół sżrół Po.adsińnazjalnych w Zakliczynie (32_340 zakliczyn, ul, cabina 57)
_ ze§pól sżkół Pońadginnazjalnych wŻabnie (3] 24on Żabno. Ul. RFek 2,1)

_ zespól szkóI ogólnoksztal.ąctch i Zawodowych § ciężkowićach (]3 l90
ciężkoqice, ul, Luczkieviczów l2)
_ Zespól szkół Liceatnych i Technicznycn w wojniczu (32,830 wojnicz, ul,
Ja8ielloństa l7, 32_830 Wojnicz).

3] Regul.Din wyplaty śtypeldium dla Ucztri! śt!żyśty / p.lktykant! po odbyciu śżu /
prakiyld ł ran.ch prcjekiu ,,Mnirzo}ie w awodzie" realizowan€8o pź€z Powial
Tańowski w r,ńach Rcgionalncgó Pro8@u ąmcyjneeo wojcwódrwa
Malopolskieeo na lata 20l4 2020 zwMy dalcj ReeuIaninm s}p1.ly sirpmdiós,

4) §t.żć z!$odowe oĘanizovane W ranach kśztalccnia zawodowego praklycheBo dotycą
u€nió{ bhników i tvr-kncza.ią poza zatres kszialccnia zwodowe8o praklyczn{o ł
celu zwiętszenia wyfoiaru pnkty* zawodo§}ch objęlych podś.vą pro8mową
nauczaniadaneso zawodu, okts lealizacji stażu ńie po§inien b}ć kńlszy niż 4 tygodnie
(nie mniej niż l50 godzin niesięcznie),

5) Pr.ktyki załodowe organizuje się dh uczniów zaadniczych szkól awodowych q cćlu
żasiosowania i poglębienia zdobiej viedzy i umiejęhości załodow}cb ł uecżywiśych
waronkacn pracy, Pmkyki zawodow€ realizowale w zasadniczej gkol€ awodoNej ni€
są fomą piaktyczncj nauki za$odu. o kóEj mowa w rozpoźądzeniu Minislm Ddukrcji
Naródóscj ż dni, l5 grudnin 2010 l, w sprawi. pnkiyżicj nauki zawodu, okr€s
realizacji prałtyłi nie powinien być krótszy niż 4 tyeodnie (nic nnicj niż l50 8odzin

ó) styp€ndiun za odbyty §ra' / prtklykl śypendiun io kwola środłóW nozlnva do
*}placenio uczniowi z! zrealjzowlny §laż/ pńkiykę Wżakładzie / przedsiębiorsiwic.
wysokość stype.diun maksymalna kwota określońa § Zló2eniach prcjekfu

.,Mistzowic w zawodzic" jaką Uczeń otźynruje po odbyciu slażu / pmktyki v
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wyni.ize o któryn ńowa w pkt. 4) i 5) ninicjśzcgo paragraau, u uwzględnjenien

7) wnlGćk należy rozuoićć §niosek wraz zalącznikami o puyznanie śypendium za
odbycie stażu / pmkryki dla ucznióE szkól Z{odoslcb Wcnodzących w słlad
łlnienionych zespoló},szłól s § ] ust, 2 uczestŃcącycb w pmjekcie ..Mislrzo},ie lv
zawodzie", klóuy odblli śaz / praklykę w zakładzie / Przedsiębiontwio będący
załącznikim do ninicjszc8o RĘulminu

3) Konisja §typendillna żwana daIei Komkją, dokonuje oceny Wnioskó$,
śypendialnych zlóźónych przez ucznió§ stażystóW / praktrk3ntów pó odbyciu stażu/

araklyki beżpośrednio lub za pośrednic§le §zkolńy.h liderów do Biura Prcjektu s,
cKZiU w Tuolrowie.

9) skl,d Konisji §tyn€ndi.lnej ł sklad Konisjiłchod,ą:
,) Ki€rówóik pojektu jlko przewodniczący Koffisji,
b) Przedśas,iciel wydżiału Edukacji. Kultury i Prcmocji slarcstwa Powialow€go w

c) szkolny lider prcj€kiu lub imy nauczyciel szkoł} nacieźyśej ucznia śazyśy /

l0)Prz.Bodniczłcy Konfuji 8iypeldialnej - osoba pe]niąca lunkcję
pllesodrjc/ąceEo Korl.j o16ar,/L]. pracq \otrb]

ll)Pracołni.y biura projćktu -pracownicy zatrudnieńi w biurze piojek|u dzialającego
przy cenlrun Kszlalcenia zavodowego i Usbwicznego ł TuohoBi€,

l2]§zkolny lid.r, osobl prowadząc! nadż& nad prawidlowa lealiz&jq ś1!ż! / pmkyki z

l])Uhołl n! r.lliztcję sl,żu / pr.ktyki _ dokumenl zał?ńy Poniędzy ćentrum
Kszlrlcenia zawodoaego i Usiawiczne8o w ']'uchowie a uĘnim _ slrystą /

pla*lykanten E8ulujący warunki odb}nvania siażu / pratiyłi w zakladzić /
prżedsiębioniwie v mmach pro]eklu'Mislźówi€ w2awodżie",

§2

Prcjekl wsŃlfinmsowany jesl ze śrcdkóy Unii Eulopejskiej w Imach EuloFjskie8o
Funduszu spoleczne8o o.u z budżetu państwa i budżefu Powiafu Tomowskiąo,
Re8llamin okr€śla zasady udzielania stypendiun dla slażysiy / pEtlyk ta pźź Powiat
Tamowski po odbyciu slażu / praktyki. w iamacn piojełlu ,Misiźowic w zawodzic",
Mlizowan*o w ranach ReBionaln€Bo PrcErmu ąmcyjnego wojewódżMa
Ma]opolskiego n. lara 2014 2020. oś Prioiyletowa wicrlza i końpeiącją Dżialańie l0.2
iozwój ksźatcenia zawodówe8o, Por]dzialanie l 0,2.2 k§ztalcenie zawodow. uchiół,
s§lddiun za odbyll siaź / praklykę pżeżnaczone jeśi dla uQniół ponadginnujalnych
§zkól awodoĘcb. klóżt odbyli slaż / pntlykę w żałladżie / u p*dśiębiory celen
podniesienia / nabycio dośłiadczenia awodoDego i unożliwienia in *akoźyś ia
ngbiej viedzy w pnkryce, w źeczyivńtych wmnkach pracy,

4+
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z.srdy prz]Żn.wania §typendium

§3

o śype nd iun może U bie_lać si ę o soba. któF łącznie spelni a naslępuj ące warunti:
l) jeśucznicm szkoly za§odo\łej Ucreshiczącej W pmFkcie. o klóĘ noua* § 1pkt2,

lub inńćj p]aćó{'kj rsz$lccniażałodo§eloż ter€nu Wojewódziwa Ma]opohkiego,
2) /-osbi, zrekfuiowańa z8odnic ż RąUlami.€m rekrulacji dostępnym na stronie

intemetowej ćalvdorapojcktu lwa,nńtźowi4zawodzie,pl],
]) podpisala uńowę na realizaćję sbżu.
4) odbyła staż / pmkrykę, o kórj ńoBa w ,§ 1 płi. 4 i 5.

5) przedlożyla w qznaczonym leńinió §lPe}niońy Wńiosek o przyznanie siyFndiun
dla ucznia stażyny / prałlykanta zgodnie ż § 4, klórego *żór §tanowi załącznit do
ninieiszego Regulaminu,

wniosek o przyznrnie stype iun
§4

Udcń. kióry odbył slaż / pmli}-kę w akładzie / plzedsiębio6tyie połióien zlożyć
łniosek o *m]aię stypcndium beżzw]ocznie poZkończeniu slażu / pńklyki.
wniósek o pźyznMic strpcndium po odbyciu stażu / piaklyki dla ucznia slażysly /
pnklyk ta sypełńi, i podpisu.ie uczeń W32 z rodzicen/praMyn opiekunen,
załącznikańi do Mió§ku. są]

a) *}pełniony puez ucżnil §źr{ę / Praktykela i podpiśmy pźez WłŃciwe ośoby
(pracodałcę / opiekuna ś,żu) dzienóik śiażu / pra](lvki,

b) $Tełniona pĘą uczni! stźystę / pmk|ylonta i Podpis ą Puez wlaścive osby
(piacodawcę / opietuna stażu) lista obecności potwierdzającą udzi!ł w st!żu / pn*lyce.

c) slpe]nione i podpńane pźez właściwe osoby (p8codawcę / opiekuna śaż!)
z.świadczeni€ odbycia siażU / praklyki,

wnioś€k wńz, zalącznikami nal€zy z]ozyć ł,lve$ji papierowej, Dokumenty nożm
dosfuczyć osobiście. a także prrslać kuieiem lub pocźą. przy czyn nie będą

rozpaql\an. wbiośki, klór. zośa]y z]ożone po lemini€, o klór}m now. w ust, 5,

ośtatecżny i@in słladania Miosków o $Flal§ slypendium za odbycie s|ażu / praktyki

Ęiywa cor@znie l0 wźeśnia,

occna ynióśkół

§5

l, Plscę Konisii sĄTendialnej organizu]e pżeBodniczący Końisii i proładzi po§iedzenie

w pźp.d(U nicobćcności Pźewodniczącego posiedzeniu Komhji pżwodliczy
pracownik Wydzialu EdŃacji. Kultury i Promocji starcsiwa Powialowego w Tamowie,
Biurc pójcku orAanizujc pracę (onisji i z.peMia ponoc adminisllacyjną,
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l, Pźe§odnic,,ący Konhji uzgadnis z pozosiałymi czlonkami Konhji temin posi€dz€nia

Komisji, PracoMił biura prcjektóW poviadania dro8ą mailową i telefoniczĘ pozosla]ycn

czlonkólv Komisji o leminie posiedz€nia Komśji z @ iajnni€j 2 _ dniowF

Końisji lub osoba zaśępująca,
,1. Praco§ni* biun _ specjalisla/tka ds, sspólplacy z pracoda§cami pżedklada z]ożone

pu eż ucznióv śrystów / prałlyłantów łnjoskj na posiedzeniu Komhji,
5. Końisja weryfikuje z,łożone Mioski pod vzględem ionnalnynr i merytoryczn)m,
ó. Komisja ł,pźypadku \€dliwie Wypelnione_qo bądź niekonplehe8o Wniosku wz}ava

jednołrchie pisonnie Mioskodawcę (ucaia stażystę / Pnktykan|a) do uzupełnicnia
vniosku, w pź}padku ucaia niepelnoletnieso o po§}zszyn powiadmia piaMych

?, Konisja dokonuje oc€ny wnioskół, o klórych mowa w ust, 6 na kolejnyn pośioizmiu po
przedlożeniu pźcu uchia śMysię / prakiyłaŃa poFawionego bądż użupelnioneBo

3, Uczeń lub pńMy opiekun noże żlożyć popEwiony lub uzupełniony Miosek osobiście
w biu@ prejeł$ lub pżeslać poczl4. w teminie nie późniejszym niż okEślony w §4

§7

s§lmdiun za pełny okres re,lizaćji sużu/pnktyki. o któ.}m noBa v §l usl,4 i 5

Pźyzna$me bę&ie jedóódowo. w vyśJkości l 500,00 zl,
w piz}ladku kóće] t ającego sleu, §lypendium ulegnie obniżeniu ł, sposób
pnpoĄónalny. Kwóta śrpćddiun zostoie pońniej§zona o pelną $,sokość pochodnych,
jeżili obowiązek llki będzie *fnikal z obowiązujących prżepisó},, szcz*o]owe
infomacje dolyczące sposobu r}płaly stypendiun Fruluje unowa na realizmję śźu /

Komisja sl}T€ndialna w szcz*ólnych przypadkacn związanych zc stanen zdrovia
uniemożliwiającyn pe]ną realizmję §ażu / praklyki pode.jnuje indywiduahq decyżję
o Wysokości wyplacanego stypcndium kieru.jąc się poniźszyni wylycżnyni:
.) dopuszcza si§ mornłość Dsprasiedhviońej nieobe.ności slażr§ty / pFktykmta w

slmiarze nic większrn niź 20% godżin slŁu / praktyki uslglonych N umowie na
tali7lcję stażu / praktyki, na podstalvie pżedłożonego zwolnienia lekaBkiego lub
poiwi erdzeni a żdaźm ia losowe8o,

b) ża L!żdą usprawiedliwioną nieobecność stażysly / pm1,iykanla nie wypłaca się
st}pendium ł_wsołośó kwoly slypendium ulega propoEjonalnemu pomnic.jszcniu o
li czbę 8odżi n nieobecnośc i usprawicd li Wioncj }ykazancj n a li śc ic obccnoś. i,

Pźewodnicząc, Konis.ji qznacza pieNsze posiodznie Konisji w ieminie 2_ch tygodni
od zakończnia lipcos_vćb sraż! / pmkyt.
Konisja nóże podiąć lncę w có nainniej 2 ośobołyn sł]adzie. w tym pżWodniczący

@t'
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4. Njeusp,asiedliu,jona njeobecńdść nrżyś! 1 prakiykanla W niejscu odbywania slażu

skutkujenes!ryWnq ocena Miosku, Pomjno /k ćńia P,e7 ućżńia thmalnie poprasncgo
wniosl,u ocena łniosł u j esl nelatywri i stypendiunr uczniowj nie wyplaca się.

5. Na Wniosck c2loŃ9 Konisji lub spccjnlhlyłki ds, lvspólPmcy z pracoda*caili {
p.ż}?adku wniósku budżąccgo \rąiplisości je8o rozpalD§lnie może zośać przeniesione

na kolejne F§ied,rńie Kóńisji, lr._-sodniczący KoDisji nloże zwrócić się do
pncodavc y bądź szt o lnegó l id era pro] ckiu o dod alko$,e })jaś nieni a dotyc ząc e przebie gU

relliacii śeu / Draktyki.

PrototóI pr.cy Konisji
§8

l. Po zakończeniu p6cy Konrńji śypendillne] żóślaje spoiządzón, proiókól obejbując!
listę osób. klóryn pźyżn o śypendiun. W pDtokole uńieszcza sĘ ldiol,cjć ó
procenlo$€jłlsokości kworyprzyznanego ś}Tendium.

2. Prolo*ól spoźądza się w dwóch jednobuniących egzenplaźach,
]. Prolokólpodpisujączlonko$,ie funisjiuczeslniczący*,posiedzeniu.
,1. Jeden e8zemplaź Prolokolu zośaje pźekazny do księgołości cKziu q Tuchovie,
5. Proiokól je$ óMoznaczny z poleceniem l\lpl.iy s§Dendiun.

Inlońacj, o occńi.zlożonych wlio§kóa
§,

l. Biurc prcjekfu zmieszcza na strcnie jnlńetowej cenliun Ksztalcenia Zawodowe8o i
Ustawienego w Tuchowie infom&je o pBcy konisji s,ieminie nie dlużs7łń niż ? dni
od dnia posiedz€nia Komisii,

2. UchioMe o n€galrlfrej d€cyżji Komisji stypendialnej powiadomieni zoslaną pisemnie
]. od decyzji Konisii si}pendialnej nie pź}sfu8uje odwołalie,

Kóntroll
§10

l. Uczeń st!żyst! / pnklykant p,e7 cały okfus i aóia sbżu/ prakiyki noże bMć poddany

konlrcli ł niejscu odbył,ania slażu / praktyli pr2e2 przedstawiciela organu
prowadzącego. pracosnika biura prcjektu. szkolńe8o lidera,

2, Każdy przypadek niezgodności §}kryiy na eupie taliżacji stażu / pnktyki. będZie

rcżpakywany indyłidualnie i noże s*ulkosać odebnniem p6Ba do ubiegania sję o
wyp]ai§ siypendiun,
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po§tMorićnfu końcowe

§l l

l, Kazdy członek Konhji ś}pendialnej olvynuF ksfu ninie.jśzego RegulaninD,
2, R.lulamin rłypłaly n],pendiun dla uczDia sużyny / Fakiykania po odbyciu sażl /

prrklyki w iamacń prcjekiu .,Misllżowie § za§odzie" realizoBane8o pźez Pó§ial
Tańowski w ran3ci Reaionalnego Prcgranru opmcyjnćgo Woje§ódzlwa
Malopolskieco na lala 20l'1 - 2020 jeŃ udośępDion} do ]vsląd! w biurżc pĄeklu §
Tuchowieonzzia]dDjc si§ ia śircnie inlfielowej lwww.mislżoNiewzwodżić,Pl].
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