
REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY OSIAGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W NAUCE,

A ZNAJDUJACYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
RODZINNO-MATERIALNEJ

1.Stypendia  dla  dzieci  i  młodzieży  osiągających  wysokie  wyniki  w  nauce,

a  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  rodzinno-materialnej,  zwane  dalej

„STYPENDIUM” ma na celu zwiększenie motywacji  dzieci i   młodzieży do

osiągania coraz lepszych wyników w nauce i rozwijania uzdolnień.

2.Stypendium ma  służyć  również  wyrównywaniu  szans  w  zakresie  edukacji

dzieci i młodzieży, których sytuacja rodzinna i materialna utrudnia zdobywanie

i pogłębianie wiedzy w szkołach i pozaszkolnych formach kształcenia.

3.Pomoc stypendialna może być udzielona na :

a) stypendia naukowe
    z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  kursów  i  innych  form  edukacji

    pozaszkolnej, obozów połączonych z edukacją, w tym obozów językowych,

    projektów krajowych  i  zagranicznych  o  charakterze  edukacyjnym  (w tym

    praktyk,  staży,  konsultacji,  warsztatów),  udział  w  wystawach,  konkursach

    itp.

b) stypendia socjalne
     z przeznaczeniem na opłatę za mieszkanie, posiłki i inne koszty związane   

    z procesem kształcenia.

c) stypendia rzeczowe
    w  postaci  pomocy  dydaktycznych,  takich  jak:  instrumenty,  pomoce

    i przybory  edukacyjne,  książki,  czasopisma  specjalistyczne,  sprzęt
    komputerowy.

4.Z pomocy stypendialnej mogą korzystać :

Dzieci  i  młodzież  uczęszczające  do  Szkoły  Podstawowej  lub  Gimnazjum

w Nakle  Śląskim  albo  młodzież  do  osiągnięcia  25  roku życia  mająca  stałe

miejsce  zameldowania  na  terenie  Nakła  Śląskiego,  którzy  są:  finalistami

olimpiad  przedmiotowych  lub  mają  udokumentowane  inne  szczególne

osiągnięcia, otrzymali świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem na koniec

roku szkolnego poprzedzającego datę ubiegania się o stypendium i znajdują się
w trudnej sytuacji rodzinno-materialnej. 



5.Pod  pojęciem  „TRUDNEJ  SYTUACJI  RODZINNO-MATERIALNEJ”

rozumieć należy dochód uzyskiwany na członka rodziny w kwocie do 1900,00

złotych brutto.  W razie gdy liczba wniosków przewyższa wysokość  środków

przeznaczonych na stypendia,  pierwszeństwo w otrzymaniu  stypendium mają
osoby o dochodzie najniższym.

6.Wnioski o stypendium składać mogą :

Rodzice,

Dyrektor Szkoły, 

Wychowawcy klas,

Pełnoletni uczniowie lub osoby uczące się. 

7.Niezależnie  od  warunków określonych w pkt  6,  w każdym roku Dyrektor

Szkoły może typować po jednym uczniu ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

do  stypendium,  z  zachowaniem  kryteriów,  o  których  mowa  w  pkt  4,

z pominięciem kryterium dochodowego.

8.Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w

nim osiągnięcia oraz stan rodzinno-materialny :

-kserokopia świadectwa z wyróżnieniem

-szczególne osiągnięcia: tytuł finalisty olimpiady, konkursu, itp.

-kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej (studenckiej)

-zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  wysokości  dochodu  brutto  za  rok

poprzedzający złożenie wniosku.

9.Wnioski  należy  składać  w  terminie  do  dnia  15  lipca  każdego  roku

w siedzibie Fundacji, sekretariacie szkoły lub przesyłając je pocztą.

10.Stypendium  przyznaje  KOMISJA  STYPENDIALNA  powoływana  przez

Zarząd Fundacji, w skład której wchodzą 3 osoby.  

11.Utrata stypendium ma miejsce w przypadku :

-zaprzestania nauki przez stypendystę,
 stypendium zostaje wstrzymane od następnego miesiąca po miesiącu, w którym

 stypendysta  przestał  być  uczniem,  ponowne  podjęcie  nauki  nie  powoduje

 podjęcia wypłaty stypendium,

-gdy  stypendysta  wykorzystuje  pomoc  stypendialną  niezgodnie

 z przeznaczeniem,

-gdy zostanie ustalone, że podane we wniosku dane są nieprawdziwe.



12.Decyzję o utracie stypendium podejmuje KOMISJA STPENDIALNA.

13.Stypendysta,  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  stypendysty  oraz  osoby

składające  wnioski   zobowiązani  są  poinformować  Fundację  o  zdarzeniu

mającym wpływ na utratę prawa do stypendium. 


