
              Załącznik nr 1 do uchwały 

                                                                                         Zarządu Województwa    

                                                                                         Kujawsko-Pomorskiego 

   Nr 14/550/19 

                                                                                        z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR …….…./……….../………... 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

z dnia………………………… 

 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach 

projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi 

Zawodu Kujaw i Pomorza”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/574/17 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu 

Kujaw i Pomorza” (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3332), wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 1: 

 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych 

przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk 

zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż: 

 a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00, 

b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali 

laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych                

w § 4: 4,00, 

c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;”, 

  

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 

„5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę 

z zachowania.”; 

 

2) w § 4 ust. 1: 

 

a) w pkt 3 tabela otrzymuje następujące brzmienie: 

 

  

 

 

 

                                                           

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245. 



 „ 

, 

 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4) KRYTERIUM IV – kształcenie w zakresie inteligentnych specjalizacji. 

Opis kryterium: Uczeń ubiegający się o stypendium kształcący się w dziedzinie nauki, która 

wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

otrzymuje dodatkowo 2 pkt. Wykaz ww. dziedzin nauki, stanowi załącznik do Regulaminu.”; 

 

3) w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„ 1) za I semestr danego roku szkolnego (do 31 marca każdego roku); 

2) za II semestr danego roku szkolnego (do 31 sierpnia każdego roku).”.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Osiągnięcie  Liczba punktów  

1. uzyskanie tytułu finalisty konkursu lub olimpiady  8 

2. uzyskanie tytułu laureata konkursu lub olimpiady  12 

3. inne udokumentowane pozalekcyjne lub pozaszkolne 

osiągnięcie edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych 
2 


