REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU

1. Postanowienia ogólne
1.1. Tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie „Fundusz Stypendialny”.
Fundusz funkcjonuje przy Radzie Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja

1.2.

Kopernika.
1.3. Fundusz finansowany jest ze środków własnych Rady Rodziców, pozyskanych od
sponsorów oraz wpłat z 1% podatku i akcji charytatywnych.
1.4. Fundusz administrowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu zwaną dalej Komisją
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.5. W ramach funduszu zostały wyróżnione dwa typy stypendiów :
- naukowe,
- specjalne.
1.6. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły, (Załącznik nr 1)
1.7. W skład Komisji wchodzą:
-

Dyrektor Szkoły lub jego przedstawiciel jako przewodniczący,

-

przedstawiciel Grona Pedagogicznego,

-

Pedagog/Psycholog szkolny,

-

przewodniczący bądź przedstawiciel Rady Rodziców.

1.8. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dziecko ubiega się o Stypendium.
1.9. Ocena wniosków o pomoc finansową z Funduszu jest dokonywana przez Komisję działającą
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.10. Lista Stypendystów podlega zatwierdzeniu przez głosowanie Komisji. (Załącznik nr 2)
1.11. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego
- do dnia 30 września (za semestr II poprzedniego roku szkolnego),
- w ciągu trzech tygodni po feriach zimowych (za I semestr bieżącego roku szkolnego).
1.12. Komisja dokonuje oceny wniosków, posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucenia.
1.13. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nagłym, przez przewodniczącego.
1.14. Posiedzenia Komisji są protokołowane. (Załącznik nr3)
1.15. Komisja sporządza roczne, jawne sprawozdania z efektywności działania programu, które
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później dostępne będą dla zainteresowanych osób w sekretariacie szkoły.
1.16. Przyznanie Stypendium, nie ogranicza stypendystom możliwości ubiegania się
o pomoc w innych źródłach.
1.17.

Wysokość Stypendium ustala Dyrektor Szkoły wraz z Komisją Stypendialną.
2. Kryteria przyznania stypendium

2.1. Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu w zakresie Stypendiów naukowych
muszą spełniać poniższe kryteria:
-

uczęszczać do ZSŁ przez okres minimum jednego roku szkolnego,

-

otrzymać minimum ocenę bardzo dobrą z zachowania,

-

mają usprawiedliwione wszystkie nieobecności w Szkole,

-

wykazać się potwierdzonym zaangażowaniem w aktywność społeczną (wolontariat
z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem, działalność na rzecz szkoły lub
społeczności lokalnej, ponadlokalnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W
przypadku, kiedy np. choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia działalność
społeczną, Komisja może nie brać tego punktu pod uwagę przy rozpatrywaniu
wniosku.),

-

być na jednym z pierwszych trzech miejsc listy rankingowej w gimnazjum lub szkole
ponadgimnazjalnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

2.2. Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu w zakresie stypendiów specjalnych muszą
spełniać poniższe kryteria:
-

uczęszczać do ZSŁ przez okres minimum jednego roku szkolnego,

-

mają usprawiedliwione wszystkie nieobecności w Szkole,

-

wykazać się potwierdzonym zaangażowaniem w aktywność społeczną (wolontariat
z

udokumentowanym

z

organizacjami

stażem,

działalność

pozarządowymi).

W

na

przypadku,

rzecz

szkoły,

kiedy

np.

współpraca
choroba

lub

niepełnosprawność uniemożliwia działalność społeczną, Komisja może nie brać tego
punktu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.),
-

wyróżniać się w zakresie: sportowym, artystycznym, naukowym, społecznym. Przez
osiągnięcia rozumie się sukces na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź krajowym.

2.3. Stypendium przyznawane jest przez Komisję na wniosek Dyrektora Szkoły bądź
Wychowawcy klasy, rodziców lub opiekunów prawnych. (Załącznik nr 4)
2.4. Stypendium

przyznawane

jest

jednorazowo

(stypendium

specjalne)

lub
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w comiesięcznych ratach (stypendium naukowe) w okresie nauczania następującym po
okresie nauki, w którym uczeń spełnił warunki określone w Regulaminie.
Ze względu na ruchomy termin ferii zimowych przyjmuje się, że ostatnim dniem I okresu
nauczania jest dzień klasyfikacji za I okres nauczania.
.
3. Wysokość Stypendium
3.1. Maksymalna kwota Stypendium zostaje ustalona każdorazowo na pierwszym zebraniu
Komisji w danym roku szkolnym.
3.2. Stypendium zostaje przyznane na czas trwania jednego okresu nauki.
3.3. Stypendium może być przyznane temu samemu stypendyście na kolejne okresy nauczania.
4.

Obowiązki Stypendysty

4.1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Szkołę w swoim środowisku, dba o swój rozwój
intelektualny i duchowy.
4.2. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Funduszu.
4.3. Stypendysta podejmuje pracę jako wolontariusz na rzecz swojego lokalnego środowiska,
w tym szczególnie osób potrzebujących lub na rzecz szkoły czy innych podmiotów.
4.4. Stypendysta traci prawo do Stypendium, w przypadku nagany Dyrektora Szkoły.
4.5. Usprawiedliwienie godzin nieobecności zgodnie z procedurą zawartą w Statucie Zespołu
Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika. W przypadku nieusprawiedliwienia godzin
nieobecności, Stypendium zostanie cofnięte.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Stypendium przyznawane jest imiennie przez Komisję.
5.2. Stypendysta, rodzice lub prawni opiekunowie otrzymają od Komisji zawiadomienie
o przyznaniu Stypendium – załącznik nr 5.
5.3. Stypendysta, rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osoby niepełnoletniej)
zobowiązani są do podpisania umowy o przekazywaniu Stypendium- załącznik nr 6.
5.4. Stypendysta traci prawo do przyznanego Stypendium z dniem skreślenia z listy uczniów
Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.
5.5. Stypendysta może otrzymywać Stypendium niezależnie od pomocy materialnej
otrzymywanej z innych źródeł.
5.6. Stypendium może być wstrzymane lub cofnięte na wniosek Komisji, jeśli zostanie
stwierdzone, że Stypendysta:
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-

nie spełnia kryteriów przyznania Stypendium,

-

prezentuje postawę niegodną Stypendysty,

5.7. Wydatki w ramach przyznanego stypendium mogą zostać spożytkowane w dowolny sposób
5.8. Pomoc przekazana przez Fundatorów w formie materialnej jest przekazywana
do dyspozycji Komisji.
5.9. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.
5.10. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie są regulowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
Załączniki do Regulaminu:
1. Powołanie Komisji Stypendialnej – załącznik nr 1
2. Lista stypendystów – załącznik nr 2
3. Protokół z posiedzenia Komisji – załącznik nr 3
4. Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 4
5. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium – załącznik nr 5,
6. Umowa przekazywania stypendium – załącznik nr 6,

jj

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu

....................................dn. …………………....
miejscowość

Powołanie Komisji Stypendialnej
Na podstawie Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu
Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

1. ………………………………… - przewodniczący
2. ……………………................... – członek (przedstawiciel Grona Pedagogicznego)
3. ………………………………... – członek (przedstawiciel Rady Rodziców)
4. ………………………………… - członek (pedagog szkolny)

…………………………………………….
Podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
.....................................dn……………....
miejscowość

LISTA STYPENDYSTÓW
na okres nauki……………..
Na podstawie Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół
Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Komisja Stypendialna, przyznała następujące
stypendia:

Imię i nazwisko

Klasa

ucznia

Przewodniczący ……………………………
Członek Komisji …………………………..
Członek Komisji ……………………………
Członek Komisji ……………………………
Członek Komisji ……………………………

Do wiadomości:
1. Księgowość
2. Aa.

Rodzaj

Wysokość

stypendium

stypendium
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Załącznik nr 3
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
..............................dn. …………………....
miejscowość

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Stypendialnego
Przewodniczący: …................................................................................
Członkowie:

…................................................................................
…................................................................................
……………………………………………………..

Po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium szkolnego, zgodnie z
zapisami Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności
im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, zaopiniowano wnioski o przyznanie stypendiów w okresie
nauki……………………… następującym uczniom:

2. STYPENDIUM NAUKOWE
1. ............................................... klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
2. ............................................... klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
3................................................ klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
4................................................ klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
5............................................... klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*

3. STYPENDIUM SPECJANE
1. ............................................... klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
2. ............................................... klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
3................................................ klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
4................................................ klasa .................. opinia pozytywna/negatywna*
*niepotrzebne skreślić

Podpisy Komisji:
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Załącznik nr 4
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu

.............................. dn. …………....
Komisja Stypendialna
Przy Zespole Szkół Łączności
Ul. Przełajowa 4
Poznań

WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego
Na podstawie Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu
Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
jako:
Dyrektor Szkoły
Wychowawca
Rodzic / opiekun prawny *
Wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………..…… klasa …………………..……
Szkoła……………………………………………….
Oświadczam, że uczennica/uczeń spełniła/spełnił w roku szkolnym ………………..
wymagania określone w:
pkt. 2.1
pkt. 2.2*
Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
*odpowiednio zaznaczyć „x”
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Uzasadnienie:

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

………………………………....
(czytelny podpis Wniskodawcy)
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Załącznik nr 5
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
.....................................dn……………....

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ZAWIADOMIENIE
O przyznaniu stypendium

Dyrekcja Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, niniejszym
zawiadamia, że uczeń/uczennica
…………………………………………………………………………………………..
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów
Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, z dnia…………., przyznaje
stypendium naukowe / specjalne* na okres nauczania ……………, w wysokości
………………..

zł

(słownie………………………..),

wypłacone

jednorazowo

/

w

comiesięcznych ratach*

…………..…………………………
(Dyrektor Szkoły)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Do Regulaminu Szkolnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
UMOWA
Przekazania stypendium
Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Dyrekcją Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, zwaną
dalej Dyrekcją,
a
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/imię i nazwisko pełnoletniego ucznia*)

zamieszkałym w …………………….., ul…………………………. zwanym dalej Stypendystą

§1
Umowa dotyczy przekazania stypendium naukowego/specjalnego*, finansowanego ze środków
własnych Rady Rodziców, pozyskanych od sponsorów oraz wpłat z 1% podatku i akcji
charytatywnych, stypendyście
………………………………………………….., uczniowi ………………………………..

§2
Dyrekcja zobowiązuje się do przekazania Stypendyście stypendium naukowego / specjalnego*
przyznanego zgodnie z Regulaminem Szkolnego Funduszu Stypendialnego, dla uczniów Zespołu
Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.
§3
Stypendium w łącznej wysokości ………… złotych (słownie:…………………………..), będzie
przekazane Stypendyście jednorazowo/ comiesięcznie w okresie od…….. do………….w
wysokości…………… złotych* ( słownie:……………………..) gotówką/przelewem na rachunek
bankowy*……………………………….,
*niepotrzebne skreślić

§4
Stypendysta oświadcza, iż zna treść Regulaminu przyznawania stypendium, Szkolnego Funduszu
Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
§5
Wszelkie

kwestie

nieujęte

w

niniejszym

Regulaminie

są

regulowane

zgodnie

z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

…………………………………

…………………………

