REGULAMIN REFUNDACJI STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW EUROKLASY ORAZ EUROGUP

Regulamin refundacji stypendialnej dla uczniów euroklasy oraz eurogup
w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie
przyznawanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
PZS nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
§1
Charakterystyka regulaminu
1. Niniejszy regulamin ustalony został w porozumieniu z Dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
2. Na potrzeby weryfikacji refundacji stypendialnej powołana została komisja refundacji
stypendialnej w składzie: Obrocki Michał (przewodniczący), Rolbiecka Monika oraz Lange Beata,
której zadaniem jest weryfikacja wniosków o refundację stypendialną.
3. Ustalone stawki refundacji obowiązują od roku szkolnego 2019/2020 i zostały ustalone po
dokonaniu analizy budżetu Stowarzyszenia.
4. Stawki refundacji stypendialnej mogą zmieniać się w przyszłych latach, a ich wysokość będzie
podawana do wiadomości uczniów i rodziców każdorazowo do 30 października.
§2
Cele refundacji stypendialnej
1. Umożliwienie większej liczbie uczniów przystępowania do egzaminów językowych oraz
kontynuowanie nauki języków obcych w eurogrupach i/lub euroklasie.
2. Motywowanie do systematycznej nauki zarówno w trakcie trwania roku szkolnego, jak i całego
etapu edukacyjnego.
3. Realizowanie celi statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Powiatowego Zespołu
Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
4. Popularyzacja nauki języków obcych.
5. Umożliwienie uczniom i absolwentom lepszego startu na rynku pracy.
§3
Adresaci refundacji stypendialnej
1. Adresatami refundacji stypendialnej są
a. uczniowie klasy Euro lingwistycznej i dwujęzycznej realizujący podstawę programową na
poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z języka niemieckiego.
b. uczniowie eurogrup realizujący podstawę programową na poziomie rozszerzonym z języka
angielskiego
2. Adresaci, którzy rozpoczynają naukę w euroklasie bądź eurogrupie otrzymują indeks ucznia,
którego koszt wydrukowania pokrywa Stowarzyszenie.
3. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia otrzymanego indeksu kosztami wydrukowania nowego
indeksu zostają obciążeni prawni opiekunowie ucznia.
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§4
Warunki otrzymania refundacji stypendialnej za certyfikat językowy
1. Uczeń musi spełniać warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Osoba ubiegająca się o refundację musi:
a. dokonać wszystkich bieżących opłat za zajęcia języka niemieckiego i/lub angielskiego
b. złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów określonych w §4 pkt. 3 lit. a‐c
niniejszego regulaminu do Komisji Refundacji Stypendialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed
planowanym egzaminem zewnętrznym
c. posiadać indeks ucznia z wszystkimi aktualnymi wpisami umożliwiającymi weryfikację danych
oraz rozpatrzenie wniosku
d. posiadać frekwencję na poziomie przynajmniej 80% na zajęciach z języka obcego, z którego
chce przystąpić do egzaminu zewnętrznego
e. uzyskać średnią punktową zilustrowaną za pomocą tabeli numer 1
poziom egzaminu według skali
ESOKJ

minimalna średnia
ocen punktowych

minimalna kwota dotacji

B1

80%

150 zł

90%

200 zł

70%

150 zł

80%

200 zł

90%

250 zł

70%

200 zł

80%

250 zł

90%

300 zł

B2

C1

Tabela nr 1
f. po otrzymaniu pozytywnej decyzji o refundacji dokonać opłaty za egzamin i przed‐
stawić Przewodniczącemu Komisji Refundacji Stypendialnej potwierdzenie dokona‐
nego przelewu oraz dostarczyć wypełniony załącznik nr 4 stanowiący integralną część
niniejszego regulaminu.
3. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
a. wniosek do Komisji Refundacji Stypendialnej złożony przez pełnoletniego ucznia lub jego
prawnego opiekuna (załącznik nr 1)
b. podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 2)
c. zaświadczenie podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka obcego oraz
zatwierdzone przez Dyrektora PZS nr 4 w Wejherowie (załącznik nr 3)
d. kopia dowodu dokonania przelewu w terminie przynajmniej 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnej decyzji o refundacji
e. pisemne wskazanie numeru konta, na który ma zostać przelana refundacja (załącznik nr 4)
4. Zasady przeliczania średniej ocen punktowych
a. dla uczniów obecnych klas pierwszych, przystępujących do egzaminu od roku szkolnego
2020/2021, nauczyciel prowadzący oblicza średnią ocen punktowych za wszystkie lata nauki,
na podstawie wpisów w indeksie ucznia, do dnia złożenia pierwszego wniosku o refundację, a
w przypadku ubiegania się o drugą i każdą kolejną, od dnia otrzymania wcześniejszej refundacji
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b. dla uczniów obecnych klas pierwszych, drugich i trzecich przystępujących do egzaminu w roku
szkolnym 2019/2020 średnia ocen punktowych podawana jest na podstawie danych z
dziennika elektronicznego (nie uwzględnia się ocen punktowych z lat wcześniejszych)
5. Zasady przeliczania frekwencji
a. dla uczniów obecnych klas pierwszych, przystępujących do egzaminu od roku szkolnego
2020/2021, nauczyciel prowadzący oblicza średnią frekwencję (na podstawie wpisów w
indeksie) za wszystkie lata nauki do dnia złożenia pierwszego wniosku o refundację, a w
przypadku ubiegania się o drugą i każdą kolejną refundację, od dnia otrzymania wcześniejszej
refundacji
b. dla uczniów obecnych klas pierwszych, drugich i trzecich, przystępujących do egzaminu w roku
szkolnym 2019/2020 informacja o procencie frekwencji podawana jest na podstawie danych z
dziennika elektronicznego (nie uwzględnia się frekwencji z lat wcześniejszych)
§5
Warunki otrzymania refundacji stypendialnej za opłaty semestralne
1. Uczeń musi spełniać warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest:
a. dokonać wszystkich opłat za zajęcia języka niemieckiego i/lub angielskiego za semestr, który
będzie refundowany
b. posiadać indeks ucznia z wszystkimi aktualnymi wpisami
c. po otrzymaniu wiadomości o przyznanej refundacji stypendialnej przedłożyć komisji refundacji
stypendialnej numer konta, na który ma być ona przelana zgodnie z załącznikiem nr 6
niniejszego regulaminu
§6
Rozpatrywanie wniosków o refundację stypendialną za certyfikat językowy
1. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja Refundacji Stypendialnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
2. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu refundacji uczeń dostarcza Komisji Stypendialnej w terminie 7
dni kopię potwierdzającą dokonanie przelewu opłaty egzaminacyjnej oraz pisemnie wskazuje
konto, na które ma zostać przelana refundacja (załącznik nr 4)
3. Uczeń wraz z wypełnionym załącznikiem nr 4 przynosi indeks ucznia euroklasy / eurogrupy celem
dokonania wpisu o otrzymanej refundacji.
4. Stowarzyszenie dokonuje przelewu refundacji w terminie 14 dni od dnia dopełnienia wszystkich
formalności.
§7
Zasady przyznawania refundacji stypendialnej za opłaty semestralne
1. Refundacja stypendialna za opłaty semestralne udzielna jest dwa razy w roku.
2. Refundacja stypendialna jest przydzielana uczniowi, który w danym semestrze uzyskał najwyższą
średnią wśród uczniów określonych w § 5 niniejszego regulaminu z wszystkich przedmiotów
realizowanych w ramach ramowego programu nauczania.
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§8
Obowiązki nauczycieli prowadzących
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z języków obcych w ramach euroklasy oraz eurogrup są
zobowiązani do dokonywania wpisów w indeksie ucznia w trybach semestralnym i rocznym
uwzględniając: średni procent ocen punktowych, średnią frekwencję na zajęciach oraz ocenę
wystawioną na koniec semestru / roku szkolnego.
2. Za dostarczenie indeksu w wyznaczonym przez nauczyciele terminie odpowiada uczeń.
§9
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywać będzie indywidualnie Refundacji
Stypendialnej.
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Załącznik nr 1
Wejherowo, dn. ………………………………..

Komisja Refundacji Stypendialnej
przy Stowarzyszeniu Absolwentów
i Przyjaciół Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

wniosek o refundację stypendialną
Zwracam się o udzielenie refundacji stypendialnej …………………………………………………. za
egzamin ……………………………………………………… Jednocześnie oświadczam, że spełniam / mój
syn/córka spełnia* wszystkie warunki opisane w § 3 i 4 Regulaminu Refundacji Stypendialnej.
Do wniosku dołączam zaświadczenie przygotowane przez mojego nauczyciela prowadzącego,
którym jest ……………………………………………………
Z poważaniem
…………………………………………

Wypełnia Komisja Refundacji Stypendialnej
Na podstawie otrzymanych dokumentów udziela / nie udziela* się refundacji w wysokości:
……………………………… zł
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 2

Wejherowo, dn. …………………………..
KLAUZULA INFORMACYJNA – refundacja stypendialna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba
Wejhera w Wejherowie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 344, 84‐200 Wejherowo.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod adresem e‐mail iodo@pzs4.wejher.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania bądź odmowy
przyznania refundacji stypendialnej na podstawie Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół i
Absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie oraz
Regulaminu przyznawania refundacji stypendialnej
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Refundacji Stypendialnej,
której skład podany został w regulaminie przyznawania refundacji stypendialnej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat
obrachunkowych, po zakończeniu roku rachunkowego, w którym nastąpiła wypłata
refundacji stypendialnej
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że
niepodanie ich oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie refundacji
stypendialnej.

…………………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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załącznik nr 3
Wejherowo, dn. ……………………………………………..

Zaświadczenie

Na podstawie wpisów w indeksie ucznia euroklasy/eurogrupy / dzienniku elektronicznym *
zaświadczam, że uczeń / uczennica* ………………………………….. w okresie osiągnął/osiągnęła* z
języka ………………………………………. średni wynik procentowy na poziomie ……………………………
przeliczony na podstawie wszystkich prac pisemnych i ustnych oraz frekwencję na poziomie
…………………………………………….

……………………………………………………….
podpis nauczyciela

Zatwierdza: (pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)
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załącznik nr 4
Wejherowo, dn. …………………………………………

wskazanie konta

Komisja Refundacji Stypendialnej
przy Stowarzyszeniu Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych
i Ponadgimnazjalnych im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie

W związku z przyznaną …………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) refundacją
stypendialną za egzamin …………………………………………………………….. (nazwa egzaminu), proszę o
przelanie przyznanej kwoty na konto bankowe

nr

…………………………………………………………………………………………….., imię i nazwisko właściciela rachunku:
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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załącznik nr 5
Wejherowo, dn. …………………………………………….

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………….
klasa: ………………………………………………………………………..

Na
podstawie
wyników
klasyfikacji
Komisja
Refundacji
Stypendialnej
przyznaje
…………………………………………………………………(imię i nazwisko ucznia) refundację opłat z języka
………………………….... za semestr ………………………………………………………… . Celem przelania środków
pełnoletni uczeń / prawny opiekun ucznia proszony jest o wypełnienie załącznika nr 6 Regulaminu
Refundacji Stypendialnej oraz dostarczenie go p. Michałowi Obrockiemu w ciągu 14 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

9 z 10

REGULAMIN REFUNDACJI STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW EUROKLASY ORAZ EUROGUP

załącznik nr 6
Wejherowo, dn. ……………………………………………

wskazanie konta

Komisja Refundacji Stypendialnej
przy Stowarzyszeniu Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych
i Ponadgimnazjalnych im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie

W związku z przyznaną …………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) refundacją
stypendialną za semestr ………………………………………………………………………………………………, proszę o
przelanie przyznanej kwoty na konto bankowe

nr

…………………………………………………………………………………………….., imię i nazwisko właściciela rachunku:
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………
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