
Załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr 10/2017 

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 
z dnia 30.09.2017r. 

 

1 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego  

pn. 
,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY- 

ŚLADAMI NASZYCH ABSOLWENTÓW” 

 
§ 1 

1. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej,  

    wyróżniającej się w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska 

2. Podstawową formą  pomocy są stypendia za: 

   - wyniki w nauce, olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych 

  -  osiągnięcia w zawodach sportowych oraz osiągnięcia artystyczne ( w kulturze i sztuce) 

3. Pomocą Funduszu w pierwszej kolejności objęci są: 

   - uczniowie Niepublicznego Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie 

   - absolwenci Niepublicznego Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

     w Dębnie uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych 

       

                                                                           § 2                                                            
1. Stypendium naukowe , sportowe  lub artystyczne może otrzymać uczeń: 

   Niepublicznego Gimnazjum ,Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie , absolwent 

   Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie uczący się 

   w szkole ponadgimnazjalnej, który łącznie spełniają następujące warunki: 

 

a) Stypendium naukowe : 
 - uzyska średnią ocen po I lub II semestrze nauki w wysokości minimum 4,75 i wyższą 

  ( dotyczy uczniów Niepublicznego Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

    w Dębnie) 

- uzyska średnią ocen po I lub II semestrze nauki w wysokości 4,50 i wyższą w przypadku 

   absolwentów  Niepublicznego Gimnazjum i  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie 

   uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych  

-  uzyska minimum  ocenę wyróżniającą z zachowania 

- udziela się społecznie na rzecz szkoły i swojej miejscowości 

 

b) Stypendium sportowe i  artystyczne ( w dziedzinie kultury i sztuki )  

- uzyska średnią ocen po I lub II semestrze nauki w wysokości minimum 4,00  

- udokumentuje osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe  lub osiągnięcia artystyczne  

  ( w kulturze i sztuce) na szczeblu gminy, powiatu , województwa , ogólnopolskim 

 -  uzyskuje dobre wyniki w nauce i zachowaniu (zachowanie co najmniej wyróżniające) 

 - udziela się społecznie na rzecz szkoły oraz miejscowości Dębno i  miejsca swojego 

  zamieszkania                         

§ 3 

1. Kwota stypendium  wymienionego w § 2 ust.1 pkt. a zależy od średniej ocen, 

    zaangażowania w prace społeczne i wynosi: 

 

a) dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie,  

-  do 50 zł. miesięcznie przy średniej 4,75- 4,99 

-  do 100 zł. miesięcznie przy średniej 5,00 i wyższej 

b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących absolwentami Niepublicznej Szkoły 

   Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie  
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-  do 100 zł. miesięcznie przy średniej 4,50 - 4,99  

 - do 150 zł. miesięcznie przy średniej 5,00 i wyższej 

 

2. Kwota stypendium   sportowego i artystycznego (wymienionego w § 2 ust.1 pkt. B) zależy 

    od średniej ocen ( min. 4,00),osiągnięć sportowych i artystycznych i wynosi dla uczniów 

    Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie, uczniów szkół 

    ponadgimnazjalnych będących absolwentami Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

    i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie : 

 - do 50 zł. miesięcznie za osiągnięcia sportowe  lub artystyczne na szczeblu gminy, powiatu  

-  do 100 zł miesięcznie za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na  szczeblu wojewódzkim 

    i ogólnopolskim   

      

§ 4 

1. Ustala się dwa terminy przyznania stypendium: 

  a) po  zakończeniu I semestru ( przyznaje się stypendium na okres styczeń – czerwiec) 

  b) po zakończeniu II semestru ( przyznaje się stypendium na okres wrzesień – grudzień) 

 

§ 5 
1. Wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie stypendium składają rodzice lub prawni  

   opiekunowie dziecka przedstawiając następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyznanie stypendium (zał.nr1do Regulaminu) 

b) potwierdzoną przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie , Dyrektora 

   Szkoły Podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej informację o uczniu tj. o średniej ocen 

   za  I lub II semestr danego roku szkolnego, oraz opinię Dyrektora szkoły o aktywności  

   społecznej ucznia ( zał. nr 2 do Regulaminu)                         

c) list motywacyjny kandydata do stypendium (zał. Nr 3 do regulaminu)  

d) zobowiązanie  się do osobistego uczestnictwa w uroczystości wręczenia promes( zał. nr 4) 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych(zał. nr 5 do regulaminu) 

f) oświadczenie, że uczeń nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu z wyjątkiem   

   renty rodzinnej, oraz dochodów określonych w art.29-30b i art.30e ustawy o podatku  

   dochodowym  PIT- 2C ( zał. nr 6 do regulaminu) 

g) zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z deklaracją przekazania ( w ciągu trzech dni od 

   otrzymania informacji o przyznaniu stypendium) zdjęcia i informacji o swojej osobie. 

2. Brak któregokolwiek załącznika powoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku nie- 

    dostarczenia dokumentu skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 

§ 6 
1. Decyzje o przyznaniu stypendium każdorazowo podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, 

   określając wysokość stypendiów, formę i terminy ich realizacji oraz sposób wypłaty                     

2. Decyzja Zarządu o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie podlega odwołaniu                   

3 Do zadań Zarządu w ramach funduszu Stypendialnego  należy:                                                                                                                     

-ocena wniosków stypendialnych                                                                                                        

-  przyznawanie stypendiów                                                                                                            

4.Ocena wniosków stypendialnych dokonywana jest na podstawie niniejszego Regulaminu 

Funduszu Stypendialnego zatwierdzonego  przez Zarząd  Uchwałą Nr 10/2017 z 30.09.2017r.                                                                                                                                                       

5.W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zażądać od Wnioskodawców dalszych 

szczegółowych informacji w celu wyjaśnienia wątpliwości w przedłożonych dokumentach. 

Może jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o przyznaniu stypendium 

mimo braku spełnienia wszystkich warunków regulaminowych.                                    
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6.Zarząd podejmuje decyzje  o przyznaniu stypendium w formie uchwały                                                  

7. Uchwały Zarządu   podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą   głosów.                                             

8.W przypadku równej ilości głosów decyduje  głos Prezesa                                                                                      

9.W przypadku rozpatrywania wniosku stypendialnego  kandydata  spokrewnionego lub 

    będącego  w jakiejkolwiek zależności z w stosunku do członka  Zarządu, członek Zarządu 

    nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym rozpatrywanego wniosku. Zarząd 

    odnotowuje ten fakt w protokole.   

 

§ 7 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego  wchodzi w życie z dniem 1 października  2017r. 

 

 Sekretarz                                                                                          Prezes 

 

Irena  Czapla                                                                           Kazimierz  Krawiec 


