REGULAMIN
PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA
STYPENDIÓW
dla dzieci i młodzieży
z Fundacji im. Gizów
przy Zespole Szkół
w Wielogłowach

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przez Fundację im. Gizów.
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§1
1. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzech ostatnich klas szkoły
podstawowej, uczniowie gimnazjum i szkół średnich, którzy łącznie spełniają poniższe
warunki:
mają średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,5 lub
wyższą;
wykazują się osiągnięciami pozaszkolnymi (olimpiady, konkursy itp.) na poziomie
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;
wykazują się aktywnością w pracy na rzecz szkoły lub środowiska;
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
i w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów technikum 20
lat).
2. W przypadku rodzin wielodzietnych stypendium Fundacji może otrzymać tylko jedna
osoba z rodziny a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwie lub więcej.
3. Zarząd Fundacji ma decydujące zdanie przy przyznaniu i odrzuceniu podania oraz określa
liczbę osób, którym zostaną przyznane stypendia a także wysokość Funduszu
Stypendialnego na rok szkolny. Stypendia są przyznawane na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie do wyczerpania Funduszu Stypendialnego.

§2
1. Stypendium jest wypłacane w formie comiesięcznego wsparcia, przez okres od września
do czerwca danego roku szkolnego.

§3
1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: nauczyciele, wychowawcy, uczniowie,
absolwenci i rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej Wnioskodawcami. Uczeń
pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć:
kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego poświadczoną przez szkołę
(poświadczenie dotyczy absolwentów);
kserokopie dokumentów uwiarygodniających wybitne osiągnięcia dziecka (np. ze
szkoły, klubu sportowego itp.), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
wystawcę dokumentu lub Szkołę;
w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę;
w przypadku absolwenta krótką informację od wychowawcy klasy na temat postawy,
zachowania ucznia oraz szczególnych osiągnięć.
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§4
1. Wnioski o stypendia na nowy rok szkolny Wnioskodawcy składają w terminie do 30
września.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą
rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi
dokumentami (brak możliwości uzupełnienia wniosku po terminie).
4. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie będą zwracane.
§5
Stypendium może być przyznawane wielokrotnie tej samej osobie.
§6
Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji
głosów.

i Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością

§7
Wysokość stypendium każdorazowo określa Zarząd Fundacji.
§8
Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 10 października każdego roku.
§9
Wypłaty stypendium będą dokonywane do 10–go dnia każdego miesiąca.
§ 10
1. Fundacja może wstrzymać wypłatę stypendium, w następujących przypadkach:
wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na
podstawie których przyznano stypendium;
uczeń zaprzestał kontynuowania nauki;
gdy uczeń swoją postawą (zachowaniem) nie zasługuje na dalszą wypłatę stypendium.
2. Fundacja ma prawo do ubiegania się o zwrot nienależnego stypendium.
3. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo żądać
potwierdzenia, że uczeń kontynuuje naukę.
§ 11
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub wykraczających poza jego ramy,
decyduje Zarząd Fundacji.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w roku szkolnym …………………………………..
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów dla dzieci i młodzieży
I. Wypełnia Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny)

A. informacja o uczniu (imię i nazwisko ucznia).............................................................................................
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego
Miejsce zamieszkania

.......................................................................................... nr Tel.
........................................................................
..........................................................................................
........................................................................

Pesel ucznia
................................
................................

Nazwa szkoły.........................................................................
adres........................................................................................
klasa.........................................................................................
nr tel. ……………………………………………………………….

Średnia ocen
na
świadectwie
w roku
szkolnym
…………….

...............
...........

Krótka charakterystyka dziecka, (osobowość,
uzdolnienia, sukcesy itp.)

B. Informacja o rodzinie
Imię i nazwisko

Pesel

Miejsce pracy, adres

Matka
Ojciec
Opiekun prawny
Liczba osób w rodzinie................

w tym: dzieci do lat 18.

młodzież powyżej 18 lat – ucząca się

..............................................

.....................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację im. Gizów przy Zespole szkół w Wielogłowach i
ogłoszenia imienia i nazwiska ucznia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z
późniejszymi zmianami.
Czytelne imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
...................................................................................
miejscowość, data
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I. Wypełnia uczeń
Imię i Nazwisko ucznia.............................................................................................................
Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż rodziców/opiekunów)

......................................................................................................................nr tel…................................
Czy brałeś/brałaś udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach? Jeśli tak, to jakich?
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Wymień swoje zainteresowania
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Wymień osiągnięcia związane z Twoimi zainteresowaniami, udziałami w konkursach (od etapu rejonowego),
zawodach (od etapu pozaszkolnego), wystawach (od etapu pozaszkolnego) itp.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jakich języków obcych uczysz się?

w szkole.......................................................................................................................................................
poza szkołą...................................................................................................................................................
Wymień inne zajęcia dodatkowe, na które uczęszczasz.........................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Na co chciałbyś/chciałabyś przeznaczyć stypendium? .......................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..........................................................................,.dnia..............................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację im. Gizów przy Zespole Szkół w Wielogłowach i ogłoszenia imienia nazwiska
ucznia(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami

......................................................................................................................................................................................
czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia

Fundacja im. Gizów
przy Zespole Szkół
w Wielogłowach

Strona 5

