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REGULAMIN 

 

PROGRAMU STYPENDIALNEGO   

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne 

w Solidaris sp. z o.o. 

 

dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu 
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I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin Programu Stypendialnego oraz zasad przyjmowania na zajęcia 

praktyczne w Solidaris sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa: 

a. tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce, 

b. tryb i zasady wypłacania stypendium, 

c. tryb i zasady przyjmowania na praktyczną naukę zawodu, 

d. tryb i zasady przyznawania nagrody rocznej dla praktykantów. 

2. Program stypendialny realizowany jest przez Solidaris sp. z o.o. z siedzibą w Dzielawach,  

ul. Kolejowa 23, 47-260 Polska Cerekiew. 

3. Szczegółowe wymogi dotyczące przyznanego stypendium w programie stypendialnym 

określone są w Umowie stypendialnej, zawieranej między uczestnikiem, a Solidaris sp. z o.o., 

sporządzanej zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

II. Cele programu stypendialnego 

 

1. Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas o profilu technik pojazdów 

samochodowych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, zwanej dalej 

Szkołą.  

2. Celem programu stypendialnego jest wsparcie finansowe uczniów, którzy szczególnie 

wyróżniają się w nauce, osiągając wysoką średnią arytmetyczną ocen z egzaminów  

i zaliczeń przewidzianych w planie nauki, a także wiążą swoją przyszłość zawodową  

z kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności spółki Solidaris. 

 

III. Cele przyjmowania uczniów na zajęcia praktyczne 

 

1. Na zajęcia praktyczne przyjmowani będą uczniowie klas o profilu technik pojazdów 

samochodowych z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu. 

2. Celem przyjmowania na zajęcia praktyczne jest wsparcie merytoryczne uczniów, którzy 

spełniają określone warunki, a jednocześnie wiążą swoją przyszłość zawodową z kierunkami 

związanymi z podstawowym profilem działalności spółki Solidaris.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

1. O stypendium może ubiegać się każdy uczeń Szkoły od klasy I (po I semestrze) o profilu 

technik pojazdów samochodowych, zwany dalej Uczestnikiem. O stypendium Uczestnik 

ubiega się na wniosku o stypendium naukowe, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

zwanym dalej Wnioskiem lub Formularzem Stypendialnym. W przypadku, gdy Uczestnik nie 

ukończył 18 roku życia, w jego imieniu Wniosek składa opiekun ustawowy.  

2. Wnioski należy składać do Kadr, znajdujących się przy ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn – 

Koźle, w terminie: 

a. za semestr zimowy – do 30 dni kalendarzowych od dnia konferencji Rady pedagogicznej 

Szkoły, zatwierdzającej klasyfikację śródroczną, 

b. za semestr letni – do 30 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych roku szkolnego. 

3. Wnioski rozpatruje się dwa razy w roku, w terminie 14 dni, od upływu terminów określonych 

w pkt. IV ust. 2. 
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4. Uczeń, a w przypadku niepełnoletności ucznia Rodzic/opiekun prawny, wraz ze złożeniem 

Wniosku, akceptuje warunki określone w Regulaminie i podpisuje Oświadczenie zawarte we 

Wniosku. 

5. Wypłata Stypendium jest dokonywana na numer rachunku bankowego wskazanego we 

Wniosku. 

6. Solidaris sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania programu stypendialnego bez 

konieczności uzasadniania. Zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia ucznia i Szkoły                

o zaistniałym fakcie. 

7. Solidaris sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłacania Stypendium                             

w przypadkach określonych w pkt V. ust. 9 Regulaminu. 

 

V. Zasady przyznawania stypendium oraz kryteria wyboru stypendystów 

 

1. Solidaris sp. z o.o. w każdym semestrze wypłaca Stypendia czterem uczniom, po jednym                 

w każdej z klas o profilu technik pojazdów samochodowych.  

2. Łączna roczna kwota stypendium na Program Stypendialny nie może przekroczyć kwoty 

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).  

Wysokość stypendium dla pojedynczego Uczestnika nie może przekroczyć 750,00 zł (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych) na dany semestr.  

3. Jeżeli w danej klasie żaden z uczniów nie spełni kryteriów do wypłaty Stypendium,  

o Stypendium może wnioskować inny uczeń spełniający kryteria, o kolejnej co do wysokości 

średniej ocen. 

4. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

a. osiągnęli średnią ocen śródrocznych / rocznych powyżej 4,0; 

b. otrzymali ocenę zachowania bardzo dobrą lub wzorową; 

c. w rozpatrywanym semestrze mają frekwencję powyżej 90%, licząc łącznie zajęcia szkolne 

oraz zajęcia praktyczne; 

5. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów osiągnie identyczne wyniki: średniej ocen, 

frekwencji oraz oceny zachowania i spowoduje to, że ilość uprawnionych do wnioskowania               

o Stypendium uczniów przekroczy ilość przyznawanych stypendiów, o przyznaniu Stypendium 

decydują wybitne osiągnięcia naukowe i wyróżnienia w nauce, tj. np. osiągnięcia w turniejach 

i olimpiadach o tematyce zawodowej, turniejach i olimpiadach fizycznych, turniejach  

i olimpiadach matematycznych. W takiej sytuacji Wnioski są składane przez wszystkich 

uprawnionych uczniów. 

6. W przypadku, o którym mówi pkt. IV ust. 4 Regulaminu, po weryfikacji złożonych Wniosków, 

decyzję o wypłacie Stypendium podejmuje Prezes Zarządu Solidaris sp. z o.o.. 

7. Po weryfikacji Wniosków, sporządzane się Umowy z wybranymi Uczniami, a w przypadku 

niepełnoletności Ucznia – z jego prawnym przedstawicielem (Rodzicem/opiekunem 

prawnym). 

8. Stypendium jest wypłacane przez okres jednego semestru, na podstawie kryteriów 

określonych w Regulaminie, a uzyskanych w poprzedzającym semestrze. Okres wypłat 

Stypendiów zawiera się: od września do stycznia – za wyniki uzyskane w semestrze letnim 

poprzedniego roku szkolnego i od lutego do czerwca – za wyniki uzyskane w semestrze 

zimowym danego roku szkolnego. 
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9. Prezes Zarządu Solidaris sp. z o.o. podejmuje decyzje w sprawie: 

a. czasowego zawieszenia Stypendium, 

b. wstrzymania Stypendium, 

c. przyznania Stypendium w przypadku, o którym mówi pkt. IV. Ust. 4 Regulaminu, 

d. wszystkich innych przypadkach, które nie zostały ujęte w Regulaminie. 

10. Wypłacanie Stypendium jest wstrzymywane w przypadku: 

a. przedstawienia przez Uczestnika we Wniosku informacji nieprawdziwych, 

b. zawieszenia Ucznia w prawach ucznia, 

c. stwierdzenia nagannego zachowania ucznia naruszającego dobry wizerunek Solidaris sp.                       

  z o.o. 

d. skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, 

e. zmiany nauczanego zawodu przez ucznia, 

f. wymierzeniem uczniowi kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione     

   z winy umyślnej.  

11. Od decyzji Prezesa Zarządu Solidaris sp. z o.o. nie przysługuje odwołanie. 

12. Od kwoty Stypendium potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

gdyż stanowo ono przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., art. 11 ust. 1  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387 ze zm.). 

13. Obowiązkiem Uczestnika jest niezwłoczne poinformowanie na piśmie Solidaris sp. z o.o.                      

o każdej zmianie danych zawartych we Wniosku. 

 

VI. Warunki uczestnictwa i zasady przyjmowania na zajęcia praktyczne 

 

1. O udział w zajęciach praktycznych w Solidaris sp. z o.o. może się ubiegać każdy uczeń Szkoły     

o profilu technik pojazdów samochodowych, który zobowiązany jest do odbycia zajęć 

praktycznych, zwany dalej Uczestnikiem. O zajęcia Uczestnik ubiega się na wniosku                 

o przyjęcie na zajęcia praktyczne, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu, zwanym dalej 

Wnioskiem lub Formularzem Zajęć. W przypadku, gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia,  

w jego imieniu Wniosek składa opiekun ustawowy.  

2. Wnioski należy składać do Kadr, znajdujących się przy ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn – 

Koźle. 

3. Uczeń, a w przypadku niepełnoletności ucznia Rodzic/opiekun prawny, wraz ze złożeniem 

Wniosku, akceptuje warunki określone w Regulaminie i podpisuje Oświadczenie zawarte we 

Wniosku. 

4. Solidaris sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania organizacji zajęć praktycznych,  

informując o tym Szkołę z odpowiednim wyprzedzeniem. Zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia ucznia i Szkoły o zaistniałym fakcie. 

5. Solidaris sp. z o.o. w każdym roku szkolnym przyjmuje 4 uczniów na zajęcia praktyczne,                     

z klasy o profilu technik pojazdów samochodowych. 

6. O udział w zajęciach praktycznych mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskają minimum  

9 punktów, według poniższych kryteriów: 
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1) frekwencja za rok poprzedni: 

 

Punkty Frekwencja 

1 70% - 75% 

2 76% - 80% 

3 81% - 85% 

4 86% - 90% 

5 91% - 100% 

 

2) ocena nauczyciela – średnia z 3 kryteriów: 

a. zachowanie 

 

Punkty Frekwencja 

1 nieodpowiednie 

2 poprawne 

3 dobre 

4 bardzo dobre 

5 wzorowe 

 

 

b. kreatywność w skali 1-5 

c. umiejętność pracy w grupie w skali 1-5. 

 

3) Średnia ocen za rok poprzedni 

 

Punkty Frekwencja 

1 3,50 – 3,75 

2 3,76 – 4,00 

3 4,01 – 4,25 

4 4,26 – 4,50 

5 4,51 – 6,00 

 

7. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów osiągnie identyczne wyniki,  o udziale w zajęciach 

praktycznych decydować będzie rozmowa z kandydatem.  

8. W przypadku, o którym mówi pkt. VI ust. 7 Regulaminu, decyzję podejmuje Prezes Zarządu 

Solidaris sp. z o.o. 
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9. Udział w zajęciach praktycznych jest wstrzymywany, w przypadku: 

a. przedstawienia przez Uczestnika we Wniosku informacji nieprawdziwych, 

b. zawieszenia Ucznia w prawach ucznia, 

c. stwierdzenia nagannego zachowania ucznia naruszającego dobry wizerunek Solidaris sp.                       

  z o.o. 

d. skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, 

e. zmiany nauczanego zawodu przez ucznia, 

f. wymierzeniem uczniowi kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione     

   z winy umyślnej.  

10. Od decyzji Prezesa Zarządu Solidaris sp. z o.o. nie przysługuje odwołanie. 

11. Obowiązkiem Uczestnika jest niezwłoczne poinformowanie na piśmie Solidaris sp. z o.o.                      

o każdej zmianie danych zawartych we Wniosku. 

12. Solidaris sp. z o.o. po każdym roku zajęć wypłaca nagrody roczne dwóm uczniom, którzy 

odbywali zajęcia praktyczne w Solidaris sp. z o.o. 

13. Łączna roczna kwota nagród na rok nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa 

tysięcy złotych).  

14. Solidaris sp. z o.o  zastrzega sobie prawo nie wypłacenia nagród.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin oraz Wniosek są ogólnodostępne w Solidaris sp. z o.o., ul. Mostowa 30E,  

47-223 Kędzierzyn – Koźle oraz na stronie internetowej i w Sekretariacie Szkoły.  

2. W sytuacjach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Prezes Zarządu Solidaris 

sp. z o.o. 

3. Solidaris sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

4. Wszelkie materiały przekazane Solidaris sp. z o.o. w celu rozpatrzenia wniosku wypłaty 

Stypendium, są bezzwrotne. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 Solidaris sp. z o.o.     Zespół Szkół Żeglugi       

                                                                                                               Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu 

 


