
 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW

FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA

 

 
I. Postanowienia ogólne

 
1. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Skawina
2. Po raz pierwszy wnioski o stypendia należy składać na adres Fundacji do 30 

września.
3. Uczeń, który otrzymuje stypendium ma obowiązek dostarczenia potwierdzenia 

spełniania warunków określonych w pkt. IV.4 (świadectwo szkolne, opinia szkoły, 

oraz zaświadczenie o dochodach) w terminie do 30 czerwca
4. Pierwszy raz stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca roku 

szkolnego.
5. Przy kontynuacji stypendium jest przyznawane na okres od sierpnia do czerwca.

6. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach może być przyznane stypendium 

krótkoterminowe tak dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
7. Stypendium może być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z procesem 

nauczania szczególnie na zakup pomocy naukowych, na pokrycie kosztów 

uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych, pokrycie kosztów 

wyżywienia, odzieży wycieczek szkolnych i innych wydatków socjalnych 

i zdrowotnych.

 

 

II. Kryteria przyznawania stypendium.

 
1. Stypendium przyznawane jest dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczeń może otrzymać stypendium jeżeli spełnia następujące warunki:

a) ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra,

b) pochodzi z rodzin ubogich lub bezrobotnych,

c) posiada szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie,

d) osiąga jak najlepsze wyniki w nauce zgodnie z jego możliwościami 

     i uzdolnieniami

e) potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy niż 0,7 najniższego

    wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według

    stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Spośród uczniów spełniających

     powyższe kryteria należy wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym

     dochodzie,

f) otrzyma pozytywną opinię szkoły.
3. Uczeń, który otrzyma stypendium, o ile nie przestanie spełniać warunków, może je 

otrzymywać przez cały okres nauki, do ukończenia szkoły średniej.
4. Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w przedsięwzięciach inicjowanych 

przez Fundację.

 

 



III. Tryb przyznawania stypendium.

 
1. Prośbę o stypendium składają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, w przypadku 

pełnoletności sam uczeń do dyrektora szkoły, dołączając następujące dokumenty:

a) ostatnie świadectwo ucznia,

b) zaświadczenie o dochodach brutto,

c) PIT 2c wypełniony przez ucznia.
2. Dyrektor szkoły, do którego wpłynęła prośba, powołuje Komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły

b) pedagog

c) wychowawca

która na posiedzeniu, większością głosów wybiera stypendystę. Wybór stypendysty 

następuje w oparciu o kryteria zawarte w pkt. II.2.
3. Z posiedzenia sporządzany jest protokół, oraz wniosek do Zarządu Fundacji 

o przyznanie stypendium.
4. Wzór wniosku o stypendium zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Wnioski o stypendium rozpatruje Zarząd Fundacji.

 

IV. Realizacja, cofnięcie stypendium.

 
1. Środki stypendialne mogą być wypłacane w następujących formach:

a) gotówkowej za potwierdzeniem odbioru,

b) w szczególnych przypadkach na rachunek bankowy,

c) bezpośrednio opłacanych kosztów objętych stypendium.
2. Wysokość stypendium ustala Zarząd Fundacji.
3. Płatność stypendium odbywa się w okresach miesięcznych. Dopuszcza się wypłatę 

stypendium za dłuższe okresy.
4. Rozliczenie udzielonego stypendium przez stypendystę dokonywane jest kwartalnie, 

w uzasadnionych przypadkach w okresie dłuższym.
5. Prawidłowość wypłacanych stypendiów nadzoruje Zarząd Fundacji.
6. Stypendium może być cofnięte w przypadku:

a) oceny z zachowania niższej niż bardzo dobra,

b) przekroczony dochód na osobę w rodzinie,

c) nie spełnia warunku określonego w pkt.II2.d.
7. Jeżeli stypendysta nie spełnia tylko jednego z powyższych warunków, Zarząd 

Fundacji może w uzasadnionych przypadkach utrzymać stypendium.

 

 

 

 

 


