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UCHWAŁA NR XXXIV/487/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza
i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1668 z 2021 r. poz. 1038), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza
i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/320/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja
2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza
i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2742).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/487/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2021 r.
REGULAMIN
przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”
na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych z województwa
kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Działania 10.3 Pomoc
stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków
publicznych.
3. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub
przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.
4. Obsługę programu stypendialnego wykonuje departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego właściwy do spraw edukacji, zwany dalej Departamentem.
5. Liczba przyznawanych w danym roku szkolnym stypendiów będzie uzależniona od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.
6. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach:
1) 40% dla uczniów szkół podstawowych;
2) 60% dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
7. W przypadku, gdy dla danego typu szkół nie będzie możliwe przyznanie wszystkich stypendiów z uwagi
na brak kandydatów spełniających warunki do przyznania stypendium, nadwyżka w ujęciu finansowym
przechodzi do rozdysponowania do drugiego typu szkół. Nadwyżka będzie przeznaczona na przyznanie
stypendiów w kwocie przewidzianej dla poziomu III.
8. Podział liczby przyznanych stypendiów pomiędzy poszczególne typy szkół może ulec zmianie.
Informacja ta zostanie każdorazowo zamieszczona po zakończeniu naboru na stronie internetowej projektu:
prymus.kujawsko-pomorskie.pl .
9. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od
pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów punktowanych
oraz dodatkowych kryteriów różnicujących przy tej samej liczbie uzyskanych punktów, opisanych w § 4.
Przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:
1) I poziom – 10% uczniów z najwyższą pozycją na liście rankingowej, przy uwzględnieniu podziału,
o którym mowa w ust. 6;
2) II poziom – kolejne 20% uczniów zgodnie z pozycją na liście rankingowej, przy uwzględnieniu podziału,
o którym mowa w ust. 6;
3) III poziom – pozostali uczniowie z kolejnymi pozycjami na liście rankingowej, przy uwzględnieniu
podziału, o którym mowa w ust. 6.
10. Miesięczne kwoty stypendium przedstawia poniższa tabela:
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Miesięczna kwota stypendium
uczniowie liceów, techników, szkół
uczniowie szkół podstawowych
branżowych
500 zł
300 zł
400 zł
250 zł

III poziom

250 zł

200 zł

§ 2 Zasady, warunki, i tryb przyznawania stypendium
1. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:
1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub
szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla
dorosłych;
2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo
ukończenia szkoły;
3) uzyskał jedno z poniższych osiągnięć:
a) określone w załączniku nr 1, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
b) określone w załączniku nr 2, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych;
4) uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości,
realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się: przyrodę, biologię,
chemię, geografię, fizykę.
3. Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić elektronicznie (w komputerze) na stronie
internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl i złożyć w wersji papierowej trwale spiętej
(wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy).
4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub
olimpiadach, o których mowa w § 4;
2) kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny.
5. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest posiadać oryginały załączanych kserokopii dokumentów
i okazać je na każde wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej, a także regularnego
sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na
komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego środka przekazu.
7. Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych do
celów promocji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
8. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy:
1) spełnią warunki określone w ust. 1;
2) zajmą odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, które umożliwi przyznanie stypendium
z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, z uwzględnieniem podziału,
o którym mowa w § 1 ust. 6.
§ 3 Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych
1. O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
2. Wnioski należy składać w wersji papierowej (wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony
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o wymagane podpisy) w terminie do 30 września danego roku szkolnego. Ostatni termin rekrutacji dotyczy
roku szkolnego 2022/2023.
3. Wnioski można składać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły.
4. Wnioski składane osobiście należy dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87100 Toruń.
5. Drogą pocztową wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Edukacji,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem Wniosek o stypendium - „Prymus Pomorza i Kujaw” .
6. W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową, o złożeniu w terminie decyduje data stempla
pocztowego.
7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4 Ocena wniosków
1. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do stypendium stosuje się następujące kryteria oraz zasady
obliczania punktów rankingowych:
1) kryterium I – średnia ocen z przedmiotów „kluczowych” z poprzedniego roku szkolnego; przez
przedmioty „kluczowe” rozumie się wszystkie przedmioty wykazane na świadectwie szkolnym z poprzedniego
roku szkolnego jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne spośród następujących: matematyka, języki obce
nowożytne, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, informatyka, zajęcia komputerowe, podstawy
przedsiębiorczości;
średnia ocen to średnia arytmetyczna z przedmiotów „kluczowych” zaokrąglona
matematycznie do 2 miejsc po przecinku; liczbę punktów w ramach kryterium ustala się jako iloczyn średniej
ocen i liczby 4 w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku;
2) kryterium II – uzyskane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach określonych w załączniku nr 1;
punktowanych jest maksymalnie pięć osiągnięć z różnych konkursów/olimpiad, uzyskanych w dwóch
poprzednich latach szkolnych; punkty za osiągnięcia w ramach jednego konkursu oraz punkty za osiągnięcia
w kolejnych edycjach (różnych latach) konkursu nie sumują się; osiągnięcia oraz przysługującą za nie liczbę
punktów określa poniższa tabela:
Osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach określonych
w załączniku nr 1
uzyskanie tytułu finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych
uzyskanie tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych
uzyskanie tytułu finalisty olimpiady dla uczniów szkół podstawowych
lub ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
uzyskanie tytułu laureata olimpiady dla uczniów szkół podstawowych
lub ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
kontynuacja olimpiady (udział) ujętej w wykazie na olimpiadzie
międzynarodowej
zdobycie tytułu, nagrody, wyróżnienia lub medalu na olimpiadzie
międzynarodowej ujętej w wykazie

Punkty za
osiągnięcie
sprzed dwóch
lat
2 pkt
4 pkt

Punkty za
osiągnięcie
sprzed roku
4 pkt
8 pkt

17 pkt

26 pkt

21 pkt

32 pkt

25 pkt

38 pkt

30 pkt

44 pkt

3) kryterium III – uzyskane dodatkowe osiągnięcia w konkursach i olimpiadach określonych w załączniku
nr 2; punktowane są maksymalnie trzy osiągnięcia uzyskane w dwóch poprzednich latach szkolnych
w różnych konkursach lub olimpiadach; punktacja oraz wymagany poziom osiągnięcia ujęte są w załączniku nr
2.
2. Łączna liczba punktów rankingowych jest sumą punktów uzyskanych w kryterium I, II i III.
3. W przypadku takiej samej łącznej liczby punktów rankingowych, o prawie pierwszeństwa do stypendium
decydować będzie kolejno:
1) średnia ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2) liczba tytułów laureata w punktowanych osiągnięciach;
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3) liczba tytułów finalisty w punktowanych osiągnięciach;
4) liczba ocen celujących z przedmiotów „kluczowych” z ostatniego świadectwa szkolnego;
5) liczba ocen bardzo dobrych z przedmiotów „kluczowych” z ostatniego świadectwa szkolnego;
6) ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego;
7) łączna średnia ocen z ostatniego świadectwa szkolnego;
8) data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
4. W przypadku niekompletności w dokumentacji rekrutacyjnej, ubiegający się o stypendium zostanie
wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Powiadomienie
o konieczności uzupełnienia wniosku przekazane będzie za pomocą poczty e-mail. Nieuzupełnienie wniosku
w terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.
§ 5 Przyznanie i wypłata stypendium
1. Lista rankingowa obejmie uczniów, których wnioski spełnią wymogi formalne. Osoby te będą
uszeregowane na tej liście zgodnie z prawem pierwszeństwa do stypendium z uwzględnieniem podziału,
o którym mowa w § 1 ust. 6. Listę rankingową zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w drodze uchwały.
2. Lista stypendystów obejmie uczniów, którzy otrzymają prawo do stypendium. Lista ta zostanie ogłoszona
na stronie internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie kujawsko-pomorskie.pl .
3. Uczniowie, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium, będą zobowiązani do:
1) dostarczenia we wskazanym terminie następujących dokumentów:
a) formularza uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium,
b) indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty według wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej projektu,
c) oświadczenia o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium według wzoru zamieszczonego na
stronie internetowej projektu,
d) oświadczenia uczestnika projektu oraz innych niezbędnych dokumentów wskazanych przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego według wzorów
określonych przez tę instytucję, które zamieszczone będą na stronie internetowej projektu;
2) podpisania we wskazanym terminie umowy stypendialnej.
4. Uczniowie, którzy znajdą się na liście rankingowej, a nie otrzymają prawa do stypendium, mogą nabyć
prawo do stypendium w przypadku utraty stypendium przez inną osobę.
5. Stypendium będzie wypłacane w terminach i transzach określonych w umowie stypendialnej.
6. Stypendium przekazane będzie na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.
7. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych
przypadków:
1) stypendysta nie dostarczy dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1;
2) stypendysta lub rodzic/opiekun prawny nie podpisze umowy stypendialnej;
3) stypendium przyznane zostało na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium;
4) stypendysta nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty;
5) stypendysta nie przedłoży sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego
stypendysty;
6) stypendysta lub rodzic/opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium;
7) stypendysta w okresie objęcia wsparciem stypendialnym zmieni szkołę na znajdującą się poza terenem
województwa kujawsko-pomorskiego.
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8. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku
szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania
stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. W przypadku odebrania stypendium, stypendium zostanie przyznane pierwszemu uczniowi z listy
rankingowej, który nie otrzymał stypendium.
10. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6 Opiekun dydaktyczny stypendysty
1. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, który uzyskał prawo do stypendium, wyznacza na podstawie
ustawy Prawo oświatowe, zatrudnionego w tej szkole nauczyciela, który ze względu na posiadane kwalifikacje,
zgodne z założonym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty kierunkiem rozwoju jego
wiedzy i umiejętności, może sprawować opiekę dydaktyczną nad stypendystą.
2. Opiekunem dydaktycznym stypendysty może zostać nauczyciel, posiadający odpowiednie kwalifikacje
zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia wskazanym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty,
posiadający stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Jeśli w szkole nie jest
zatrudniony nauczyciel, który spełnia powyższe warunki, opiekę dydaktyczną może sprawować pedagog
szkolny zatrudniony w szkole ucznia.
3. Obowiązkami opiekuna dydaktycznego są:
1) przygotowanie we współpracy ze stypendystą indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty;
2) monitoring osiąganych przez stypendystę założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju
edukacyjnego stypendysty;
3) wspieranie stypendysty w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty;
4) akceptacja sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty.
4. Dopuszcza się zmianę opiekuna dydaktycznego w trakcie okresu, za który przyznaje się stypendium.
Nowego opiekuna dydaktycznego wyznacza dyrektor szkoły przy uwzględnieniu zapisów ust. 1 i 2.
5. Dopuszcza się zmianę zapisów indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty, przy czym
zmiana nie może dotyczyć kierunku planowanego rozwoju edukacyjnego. Zmiana może nastąpić nie później
niż do 31 maja danego roku szkolnego.
§ 7 Obowiązki stypendysty
Obowiązkami stypendysty są:
1) współpraca z opiekunem dydaktycznym w realizacji założeń określonych w indywidualnym planie
rozwoju edukacyjnego stypendysty;
2) wykorzystanie stypendium na cele związane z rozwojem edukacyjnym w zakresie przedmiotów
„kluczowych”, a w szczególności na:
a) zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji,
b) posiłki w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonej przez inny podmiot,
c) przygotowanie ucznia do konkursów, turniejów i olimpiad,
d) uczestnictwo w zajęcia pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w tym w kursach e-learningowych),
e) zakup specjalistycznego sprzętu zgodnego z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia (m. in.:
komputerów, notebooków, pomocy dydaktycznych, czytników książek elektronicznych),
f) transport do i ze szkoły, środkami komunikacji zbiorowej,
g) inne koszty związane z pobieraniem nauki w szkole, poza szkołą oraz rozwojem edukacyjnym ucznia;
3) przekazywanie do Departamentu pisemnych informacji o wszelkich zmianach danych teleadresowych
oraz zmianie szkoły w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany;
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4) przekazanie do Departamentu w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego sprawozdania z realizacji
indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W OLIMPIADACH I KONKURSACH PUNKTOWANYCH W KRYTERIUM
II
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zgodnie z art. 44zzh ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) są zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu:
Lp.
1

Przedmiot
Język francuski

Nazwa Olimpiady
Olimpiada Języka Francuskiego

2

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

3

Język niemiecki

Olimpiada Języka Niemieckiego

4

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego

5

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego

6

Biologia

Olimpiada Biologiczna

7

Chemia

Olimpiada Chemiczna

8

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

9

Geografia

Olimpiada Geograficzna

10

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

11

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Laureaci i finaliści olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub
tematycznych, którzy nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym:
Lp.
1

Nazwa Olimpiady
Olimpiada Astronomiczna

2

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

3

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

4

Olimpiada Przedsiębiorczości

Laureaci i finaliści olimpiad tematycznych, którzy zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
Lp.
1

Nazwa Olimpiady
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

2

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

3

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

4

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
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5

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

6

Olimpiada Wiedzy Technicznej

7

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

8

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

9

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

10

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

11

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

12

Olimpiada Statystyczna

13

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zgodnie z art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty oraz
uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych:
Lp.

Przedmiot

Nazwa Olimpiady

1

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

2

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

3

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych bądź współorganizowanych przez kuratora oświaty dla
uczniów szkół podstawowych, w których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły
ponadpodstawowej, a dodatkowo w przypadku konkursu matematycznego „Liga Zadaniowa” I i II miejsce:
Lp.

Przedmiot

Nazwa konkursu

1

Biologia

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii

2

Chemia

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii

3

Fizyka

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki

4

Geografia

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii

5

Język angielski

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

6

Język francuski

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka francuskiego

7

Język hiszpański

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego

8

Język niemiecki

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

9

Język rosyjski

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego

10

Matematyka

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki

11

Matematyka

Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa”
uwaga: honorowane na równi z tytułem finalisty konkursu będą
zaświadczenia o zajęciu I lub II miejsca

12

Informatyka

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z informatyki

13

Fizyka i astronomia

Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ PUNKTOWANYCH W KRYTERIUM III
Punktacja
L
p.

Przedmiot

1

Chemia

2

Nazwa konkursu

Wymagany poziom
osiągnięcia

Osiągnięc
ie sprzed
dwóch lat

Osiągnięc
ie sprzed
roku

Ogólnopolski Konkurs
Chemiczny im. prof.
Antoniego Swinarskiego
(org. UMK Toruń)

laureat

4

8

Fizyka
(astronomia)

Wojewódzki konkurs na
referat z zakresu astronomii
i astronautyki /
Wojewódzkie Młodzieżowe
Seminarium
AstronomicznoAstronautyczne
(org. Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii
Oddział w Toruniu,
Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy)

miejsca 1-4 na Wojewódzkim
Młodzieżowym Seminarium
AstronomicznoAstronautycznym

4

8

3

Fizyka

Turniej Młodych Fizyków
(org. Polskie Towarzystwo
Fizyczne)

półfinalista

4

8

4

Fizyka

Wojewódzki konkurs
fizyczny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
województwa kujawskopomorskiego
(org. Polskie Towarzystwo
Fizyczne, KP CEN
Bydgoszcz)

laureat

4

8

5

Geografia

Ogólnopolski konkurs
„Wielki Test Wiedzy
Geograficznej” /
„Internetowy Test Wiedzy
Geograficznej”
(org. UMK Toruń)

laureat

4

8

6

Matematyka

Kujawsko-Pomorskie
Zawody Matematyczne im.
Mariana Rejewskiego

laureat

4

8
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(org. I LO Bydgoszcz)

7

Matematyka

Konkurs Matematyczny im.
prof. Stefana Banacha
(org. X LO Toruń)

I-III miejsce (drużynowo lub
indywidualnie)

4

8

8

Przedsiębiorczość

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Ekonomii
i Gospodarce im. Profesora
Kazimierza Sokołowskiego
(org. UMK Toruń)

laureat

4

8

9

Przedsiębiorczość

Europejski Konkurs
Statystyczny
(org. Główny Urząd
Statystyczny / Eurostat)

miejsca I-V etapu krajowego

4

8

zwycięzca oraz finalista etapu
europejskiego

17

26

Akademicki Konkurs
Języka Rosyjskiego
(org. UMK Toruń)

laureat (miejsca 1-3)

4

8

10

Język rosyjski

