REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO „RÓWNE SZANSE”
STOWARZYSZENIA „WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA” W PUSTELNIKU
Preambuła
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju
Dziecka” w Pustelniku, tryb i zasady analizowania wniosków oraz sposób wypłacania przyznanych środków finansowych.
Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów II i III klas gimnazjum w Pustelniku i w Stanisławowie oraz do
absolwentów tych gimnazjów kontynuujących naukę w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej, osiągających bardzo dobre wyniki
w nauce, spełniających warunki w zakresie dochodów w rodzinie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
wyróżniających się dodatkowymi osiągnięciami w szkole.
1. Postanowienia ogólne.
1.1. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka” tworzy się wydzielony, celowy
fundusz o nazwie Program Stypendialny Równe Szanse.
1.2. Program Stypendialny administrowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka”.
1.3. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję Stypendialną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W
skład Komisji wchodzi 5-7 członków powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
1.4. Siedziba Komisji Stypendialnej znajduje się w Zespole Szkół w Pustelniku przy ulicy Szkolnej 16.
1.5. Nadzór nad funkcjonowaniem Programu Stypendialnego sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
1.6. Do obowiązków Zarządu należy:
1.6.1. Wyznaczanie kierunków działania Programu.
1.6.2. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Stypendialnej.
1.6.3. Nadzór i monitorowanie wyników działalności Programu Stypendialnego.
1.6.4. Zatwierdzanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Programu Stypendialnego.
1.7. Komisja Stypendialna:
1.7.1. Komisja Stypendialna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia z
uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
1.7.2. Ocena wniosków o pomoc finansową Programu Stypendialnego dokonywana jest przez Komisję
Stypendialną działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.7.3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Prezes Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka”.
1.7.4. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków.
1.7.5. Komisja dokonuje oceny wniosków o pomoc posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucenia a zatwierdza
Zarząd Stowarzyszenia.
1.8. Stowarzyszenie ma otwarty jeden rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji
finansowych Funduszu Stypendialnego.
2.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy w zakresie stypendiów indywidualnych.
2.1. Z Programu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
2.1.1. Uzyskał średnią ocen:
•

uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych - nie niższą niż 5,0,

•

absolwenci gimnazjów (uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych) - nie niższą niż 4,75.

2.1.2. Otrzymał co najmniej bardzo dobrą i dobrą ocenę z zachowania.
2.1.3. Znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (dochód netto przypadający na członka rodziny nie może
przekroczyć 1.200,00 zł).
2.1.4. Są aktywni społecznie.
2.1.5. Złożą w terminie do 15 września, w siedzibie Stowarzyszenia kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie
stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.
2.2. Z Programu Stypendialnego mogą również korzystać uczniowie, w szczególnych przypadkach:
2.2.1. Uzyskał średnią ocen:
•

uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych - nie niższą niż 4,75

•

absolwenci gimnazjów (uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych) nie niższą niż 4,50

2.2.2. Jego osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wskazują na szczególne zaangażowanie w
zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.
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2.2.3. Znaleźli się w wyjątkowej sytuacji życiowej ze względów: zdrowotnych i losowych.
2.2.4. Złożą w terminie do 15 września w siedzibie Stowarzyszenia kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie
stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.
2.3. Decyzję o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia na stypendium specjalne opisane w punkcie 2.2 podejmuje Prezes
Stowarzyszenia.
2.4. Członek Komisji Kwalifikacyjnej pozostający z kandydatem w stosunkach, które mogą budzić wątpliwości co do
bezstronności członka Komisji, na czas rozpatrywania tego kandydata nie bierze udziału w głosowaniu lub opuszcza
salę narad.
3.

Warunki udzielania stypendium.
3.1. Wnioski o udzielenie pomocy kierowane są do Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka na adres ul. Szkolna 16,
05-304 Pustelnik, uczniowie gimnazjum mogą przekazać wniosek do Sekretariatów Gimnazjum.
3.2. Wnioski spełniające wymogi formalne kierowane są do Komisji Stypendialnej.
3.3. Maksymalną i minimalną wielkość miesięcznego świadczenia ustala raz w roku Zarząd Stowarzyszenia
uwzględniając możliwości finansowe Programu Stypendialnego.
3.4. Na uzasadniony wniosek stypendysty stypendium może być wypłacone kwartalnie.
3.5. O decyzji przyznania stypendium, ubiegający się zostaną poinformowani pisemnie w terminie 30 dni od daty
zakończenia przyjmowania wniosków.
3.6. Stypendium przyznawane jest każdorazowo na rok szkolny.
3.7. Decyzje Komisji i Zarządu Stowarzyszenia są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3.8. Szczegółowe warunki wypłaty przyznanej pomocy określa umowa zawarta pomiędzy stypendystą a
Stowarzyszeniem.

4.

Postanowienia końcowe
4.1. Stypendysta Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka jest zobowiązany do stałej i systematycznej pracy nad
rozwojem swojego talentu.
4.2. Po zakończeniu I semestru nauki w danym roku szkolnym Stowarzyszenie dokonuje weryfikacji średniej ocen z
wszystkich przedmiotów. Weryfikacja średniej ocen ma na celu sprawdzenie zasadności kontynuowania wypłaty
stypendium.
4.3. Stypendyści zobowiązani są do przedstawienia ocen na koniec I semestru.
4.4. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z edukacją (kursy, szkolenia, zakupu odzieży,
zakup pomocy naukowych, wycieczek).
4.5. Stowarzyszenie może wezwać do przedstawienia dowodów zakupu i opłat.
4.6. Osoba, która otrzyma stypendium ma w obowiązku uczestniczenie w co najmniej jednej akcji promującej Fundusz
Stypendialny.
4.7. Stypendysta zobowiązany jest do reprezentowania i wspierania swoim talentem przedsięwzięć inicjowanych przez
Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka.
4.8. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd na wniosek Komisji Stypendialnej, jeśli zostanie
stwierdzone, że:
a. stypendysta nie wywiązuje się z umowy,
b. średnia ocen na I semestr roku szkolnego jest niższa niż 4,75 dla uczniów uczęszczających do gimnazjum i 3,75 dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
c. łamie zasady określone w regulaminach Stowarzyszenia lub szkoły, do której uczęszcza.
4.9. W przypadku zaprzestania wypłaty stypendium uczniowi z przyczyn określonych w pkt 4.8 lit. b, dotychczas
wypłacone środki nie podlegają zwrotowi
4.10. Stypendysta ma prawo proponować i inicjować działania i zadania o charakterze kulturalnym, realizowane przez
Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej.
4.11. Stypendysta ma prawo zrezygnować z pobieranego stypendium, co potwierdza formą pisemną.
4.12. Stypendysta lub Wnioskodawca wyraża w imieniu Stypendysty oraz swoim, pisemną zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka oraz użyczenie wizerunku
stypendysty w celach rekrutacyjnych i promocyjnych Programu Stypendialnego.
4.13. Regulamin Programu Stypendialnego Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka” otrzymuje każda ze stron.
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