REGULAMIN
PODDĘBICKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

„Szerokie horyzonty”
z K-FLEX POLSKA Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem ”Licealista”
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Poddębickiego Funduszu Stypendialnego. Celem
Funduszu Stypendialnego jest wsparcie utalentowanych młodych ludzi w ich drodze do
zdobywania wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń.
Stypendia przyznawane są corocznie dla czterech uczniów szkół ponadpodstawowych
powiatu poddębickiego osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających szczególne
osiągnięcia naukowe oraz aktywnie uczestniczących w życiu społecznym.
2. Fundatorem stypendium jest K-Flex Polska Sp. z o.o.
3. Poddębicki Fundusz Stypendialny jest administrowany i nadzorowany przez Zarząd
Stowarzyszenia „Licealista”.

II. Zasady ubiegania się o stypendium z Poddębickiego Funduszu Stypendialnego
1. O stypendia z Poddębickiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy
łącznie spełniają następujące warunki:
a) złożą poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium oraz dołączą wszystkie
niezbędne dokumenty potwierdzające wyniki oraz osiągnięcia,
b) są uczniami szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie powiatu poddębickiego,
c) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów na zakończenie
ubiegłego roku szkolnego,
d) uzyskali szczególne osiągnięcia w nauce w okresie jednego roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, w konkursach i
olimpiadach na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, międzyszkolnym,
szkolnym i innych,
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e) aktywnie uczestniczą w życiu społecznym regionu biorąc udział w różnorodnych
działaniach prospołecznych, charytatywnych czy aktywizujących lokalne społeczności.
2. stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały je w minionych edycjach programu,
laureaci innych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia (np. stypendium Prezesa Rady
Ministrów, stypendia rady rodziców itp.), uczniowie pozostający dziećmi pracowników
Partnerów Programu oraz bliskimi osób wchodzących w skład Komisji Stypendialnej. Przez
osoby bliskie należy rozumieć dzieci własne, przysposobione, dzieci małżonka, rodzeństwo,
dzieci rodzeństwa i wnuki.
III. Wniosek o stypendium i wymagane dokumenty

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a) uczeń, o ile rodzice lub opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na przedkładanym wniosku,
b) dyrektor szkoły,
c) nauczyciel przedmiotu lub wychowawca,
d) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
e) organizacje działające na terenie szkoły.
2. Osoby ubiegające się o stypendium powinny złożyć następujące dokumenty:
a)

kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na odpowiednim
formularzu dostępnym na stronie www Stowarzyszenia,

b)

kserokopię świadectwa szkolnego z ubiegłego roku szkolnego poświadczoną przez
dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

c)

opinię wychowawcy/ dyrektora szkoły/ nauczyciela uczącego ucznia

d)

inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Komisji Stypendialnej np.: opinię
szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny, kopie
zaświadczeń, dyplomów, ukończenia kursów, szkoleń i warsztatów. Kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której
uczęszcza uczeń.

3. Wypełniony

wniosek

wraz

z

wymaganymi

załącznikami

należy

złożyć

osobiście

(w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Stowarzyszenia „Licealista” lub wysłać pocztą za
potwierdzeniem odbioru w terminie do 8 października. Datą złożenia wniosku jest data
wpływu do siedziby Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Licealista”
ul. Łęczycka 13/15
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99-200 Poddębice
z dopiskiem „Poddębicki Fundusz Stypendialny”
IV. Ocena wniosku o stypendium
1. Komisja Stypendialna powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Licealista” w drodze
uchwały corocznie i składa się z 3 do 5 osób. Kapituła składa się z :
a)

przedstawiciela/i K-Flex Polska Sp. z o.o.

b)

przedstawiciela/i Stowarzyszenia „Licealista”

2. Posiedzenia Komisja Stypendialnej zwołuje Zarząd Stowarzyszenia „Licealista” w drodze
uchwały.
3. Komisja Stypendialna wybiera Przewodniczącego spośród obecnych przedstawicieli
powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w drodze
uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 60% jej członków. W
przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Zadaniem

Komisji

jest

przyznanie

czterech

stypendiów

dla

uczniów

szkół

ponadpodstawowych.
5. Decyzje Komisji Stypendialnej realizuje Zarząd Stowarzyszenia „Licealista”.
6. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Komisję
Stypendialną.
7. Ocena formalna Wniosków dokonywana jest w zakresie:
a)

spełnienia przez uczennicę/ucznia wymogów określonych w pkt. II

b)

kompletności wymaganych we Wniosku i pkt. III załączników.

c)

poprawności sporządzenia Wniosku wraz z załącznikami

8. Wnioski ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegają odrzuceniu, o czym dany
uczeń/uczennica zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany we Wniosku
9. W przypadku stwierdzenia we Wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych,
Wnioskodawcy przysługuje prawo do naniesienia jednorazowej korekty w terminie
wyznaczonym przez Komisję Stypendialną.
10. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej
zgodnie ze szczegółową punktacją określoną w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
11. Komisja Stypendialna dokona oceny punktowej na podstawie złożonych przez osoby
ubiegające się o stypendia dokumentów oraz dokumentów uzupełniających.
12. Komisja w sprawach spornych może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych
dokumentów i stawienia się na rozmowę.
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13. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna.
14. Komisja sporządza ostateczną listę stypendystów Programu przekazując ją Zarządowi
Stowarzyszenia. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.
V. Tryb udzielania i wypłaty stypendiów
1. Szczegółowe warunki wypłaty stypendiów określa umowa zawarta pomiędzy stypendystą a
Stowarzyszeniem „Licealista”.
2. Uczennica/uczeń, którzy zostali Stypendystami Programu otrzymują informację w powyższym
zakresie, za pośrednictwem poczty oraz drogą mailową na adres wskazany we Wniosku oraz
zaproszenie na wręczenie stypendium.
3. Stypendium z Poddębickiego Funduszu Stypendialnego przekazywane jest jednorazowo na
rachunek bankowy stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego. Wysokość stypendium
określa Zarząd Stowarzyszenia „Licealista”.
4. Stypendium jest przyznawane na jeden rok szkolny w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych).
VI. Współpraca stypendystów z Stowarzyszeniem
1. Każdemu stypendyście będzie przydzielony jeden mentor – członek Stowarzyszenia
„Licealista” lub nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, którego zadaniem jest udzielenie
wsparcia stypendyście w jego rozwoju. Mentor będzie inspirował stypendystę do
poszukiwania własnej drogi zawodowej, rozwoju swoich kompetencji i umiejętności.
Zadaniem mentora jest również umożliwienie stypendyście udziału w działaniach
Stowarzyszenia „Licealista” oraz akcjach edukacyjnych Darczyńcy.
2. Stypendyście przysługuje pierwszeństwo udziału w działaniach Stowarzyszenia „Licealista”,
projektach edukacyjnych, kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych oraz akacjach
społecznych.
3. Stypendyści będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach organizowanych
przez Stowarzyszenie „Licealista” oraz Darczyńcę.
VII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie stypendiów dla uczniów szkół Komisja Stypendialna i Zarząd Stowarzyszenia
współpracują z organami samorządu terytorialnego, szkołami i radami rodziców.
2. Dopuszcza się przyznawanie stypendiów na warunkach i w trybie odbiegającym od
wymienionych w pkt. IV niniejszego regulaminu. Podstawą odstępstwa może być wyłącznie
wola darczyńcy, wyrażona w formie pisemnej i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Stypendialną.
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3. Darczyńca oraz Stowarzyszenie zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
Stypendystów oraz szkół, których są uczniami.
4. Darczyńca oraz Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do opublikowania wizerunków
Stypendystów na swojej stronie internetowej i partnerów Programu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
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Załącznik nr 1
KRYTERIA OCENY

PUNKTY

Wyniki w nauce

1 – 20

Szczególne osiągnięcia w nauce

1 – 30

Aktywność społeczna

1 – 30

RAZEM:

80

Wyniki w nauce
Średnia ocen

Liczba punktów

4,5 – 4,74
4,75 – 5,00
5,01 – 5,50
5,51 – 5,70
5,71 – 6,00

0-4
5–8
9 – 12
13 – 16
17 – 20

Szczególne osiągnięcia w nauce
Osiągnięcie na poziomie

Liczba punktów

szkolnym
gminnym, międzyszkolnym
powiatowym
wojewódzkim
ogólnopolskim
międzynarodowym

1–4
5–8
9 – 13
14 – 19
20 – 24
25 – 30

W kryterium szczególne osiągnięcia w nauce brane jest pod uwagę tytuł/wynik uzyskany przez
ucznia.

Aktywność społeczna
Aktywność/ci na poziomie

Liczba punktów

szkolnym
1–6
gminnym, lokalnym
7 – 12
powiatowym
13 – 18
wojewódzkim
19 – 24
ogólnopolskim
25 – 30
W kryterium aktywności społecznej brane jest pod uwagę zaangażowanie ucznia, zasięg i
częstotliwość działań.
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