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Regulaminu programu STYPENDIUM 2009 
I.  Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych i aktywnych uczniów szkół średnich i gimnazjalnych uczących 

się w: Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie oraz 
w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej. 

II. Zasady ogólne. 
1. Pomoc wspomniana w części I udzielana jest w oparciu o środki Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego (FL) prowadzonego 

przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) zwanego w dalszej części regulaminu Funduszem. Fundusz działa na podstawie 
Statutu Funduszu. 

2. Pomoc udzielana jest w formie materialnej (stypendia) zgodnie z celami zawartymi w części I. 
3. Stypendia przyznawane są na podstawie następujących kryteriów: 

a) szczególne, udokumentowane osiągnięcia z dwóch lat poprzedzających przyznanie stypendium (udział w olimpiadach, 
konkursach, osiągnięcia w innych dziedzinach: wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna, działalność na 
rzecz szkoły i środowiska, uczestnictwo w zespołach tanecznych, sportowych, teatralnych itp.)  max 40 pkt. 

b) wyniki w nauce (średnia ocen w poprzednim roku szkolnym co najmniej 4,50)  max 40 pkt. 
od 4,50 do 4,75 - 10 pkt. 
od 4,76 do 5,00 - 20 pkt. 
od 5,01 do 5,25  - 30 pkt. 
od 5,26  - 40 pkt. 

c) sytuacja majątkowa (dochody netto na członka rodziny)     max 20 pkt. 
preferowane są osoby, w rodzinach których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 600 zł/m-c: 

do 300 zł    - 20 pkt. 
od 301 do 400 zł   - 15 pkt. 
od 401 do 500 zł   - 10 pkt. 
od 501 do 600 zł   - 5 pkt. 
powyżej 600 zł   - 0 pkt. 

4. Sytuację majątkową (dochód netto na członka rodziny) należy potwierdzić przedkładając dokumenty potwierdzające dochody netto 
rodziców (opiekunów) za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek. W przypadku, gdy dochody na członka 
rodziny przekraczają kwotę 600 zł netto na osobę w rodzinie, nie ma obowiązku ich dokumentować. 

5. Wysokość pojedynczego stypendium ustala się w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie: 
a) dla uczniów szkół gimnazjalnych - kwota 500 zł, płatne po 125 zł/m-c w okresie wrzesień – grudzień 2009 
b) dla uczniów szkół średnich - kwota 1 200 zł, płatne po 120 zł/m-c w okresie wrzesień 2009 – czerwiec 2010 

6. Stypendium płatne będzie w roku szkolnym 2009/2010 do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc, przy czym stypendium należne za 
miesiąc wrzesień i październik wypłacone będzie z wyrównaniem najpóźniej do 30 listopada 2009 roku. 

7. Kandydatami do stypendium w roku szkolnym 2009/2010 mogą być wyłącznie uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych  i klas I - 
IV szkół średnich uczący się w: Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie oraz w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie. 
 Max. liczba stypendystów – uczniów klas I szkół średnich nie może przekroczyć poziomu 25% liczby wszystkich stypendystów 
programu Stypendium 2009 w danej szkole. 

8. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Funduszu występują uczniowie składając formularz Karty Zgłoszenia Ucznia wraz 
z załącznikami. 

9. Załącznikami do Karty Zgłoszenia Ucznia są: 
a) kserokopia świadectwa z roku szkolnego 2008/2009, 
b) dokumenty potwierdzające dochody netto rodziców (opiekunów) kandydata za 3 m-ce poprzedzające miesiąc złożenia 

wniosku. W  przypadku gdy dochody na członka rodziny przekraczają kwotę 600 zł netto na osobę, nie ma obowiązku ich 
dokumentować. Sposób obliczania dochodu przedstawiony został w instrukcji stanowiącej załącznik do Karty Zgłoszenia 
Ucznia, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata (minimum na poziomie 
międzyszkolnym) z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o stypendium, np. dyplomy, listy pochwalne, artykuły itp. 
wraz z ich zestawieniem tabelarycznym wypełnionym komputerowo (formularz zestawienia do pobrania pod adresem 
www.lsr.pl/fl). 

10. Formularz Karta Zgłoszenia Ucznia musi być podpisany przez jedną z następujących osób: 
a) Dyrektor szkoły, 
b) Nauczyciel przedmiotu, wychowawca, 
c) Przewodniczący samorządu uczniowskiego, 
d) Przewodniczący Rady Rodziców (Komitetu Rodzicielskiego), 
e) Osoba upoważniona zgodnie ze statutem do reprezentowania zarejestrowanej organizacji działającej na terenie szkoły, 

11. Wnioski niekompletne będą odrzucone. 
12. Wnioski kierowane do Funduszu rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną. Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Komisji. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym jest głos 
Przewodniczącego Komisji. Realizację uchwał powierza się Leżajskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju. 

13. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
14. W koniecznych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu dodatkowych informacji w celu uszczegółowienia 

złożonego przez nich wniosku. 
15. Stypendia wypłacane będą przez szkoły realizujące program na podstawie umowy zawartej z LSR. 
16. W programie nie mogą uczestniczyć dzieci: 

a) członków i pracowników LSR, 
b) członków Zarządu LSR, 
c) członków Rady Funduszu, 
d) członków Komisji Grantowej. 

17. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań stypendysty i szkoły określi umowa zawarta ze szkołą realizującą program. 
18. Dokumenty do programu można zgłaszać w siedzibie Funduszu w okresie od 15 sierpnia 2009 r. do godz. 15.00 15 września 2009 r.  
19. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. 


