Uchwała nr 3 /2017
z dnia 08 czerwca 2017 r.
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia
„Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie

w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Programu Stypendialnego
,,Bociek”.
§ 1 Przyjmuje się jednolity tekst Regulaminu Programu Stypendialnego ,,Bociek”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Jednolity tekst wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.

Przewodniczący Zebrania
Alicja Kamińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r.
WZSC Srokowskiego Stowarzyszenia
„Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie

ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „BOCIEK”

I Rozdział - Postanowienia ogólne
1. W strukturze organizacyjnej Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka”
tworzy się wydzielony, celowy fundusz na realizację programu pod nazwą: Program
Stypendialny „Bociek”.
2. Celem Programu jest finansowa pomoc zdolnym uczniom zameldowanym na pobyt stały
na terenie gminy Srokowo, uczęszczających do gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
3. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia określa Zarząd Stowarzyszenia.
4. Kwotę przeznaczona na stypendia rozdziela Komisja Stypendialna złożona z 5 członków.
5. Komisję Stypendialną powołuje na okres 4 lat Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
spośród swoich członków.
6. Komisja podejmuje decyzje przy obecności minimum 3 członków komisji.
7. Obsługę administracyjną i prowadzenie księgowości Programu sprawują wyznaczeni
przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia.
8. Ubieganie się o stypendium wymaga złożenia w terminie wniosku wraz z wymaganą
dokumentacją zgodnie z Zasadami Działania Programu Stypendialnego.
9. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
10. Przewodniczący Komisji Stypendialnej raz w roku na WZCS przedkłada informację z
działalności Programu za rok ubiegły.
11. Stypendyści zobowiązani są świadczyć pomoc w organizacji działań Stowarzyszenia
mających na celu zdobywanie funduszy na cele stypendialne.

II Rozdział - Budżet Programu Stypendialnego
1. Kapitał Programu tworzony jest z:
✓ wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne,
✓ z oprocentowania depozytów bankowych,
✓ ze sprzedaży otrzymywanych darów rzeczowych,
✓ z dochodów uzyskiwanych z imprez,
✓ z dotacji celowych.
2. Kapitał Programu gromadzony jest na wydzielonym rachunku bankowym.

III Rozdział - Osoby uprawnione do korzystania z pomocy
Programu Stypendialnego.
1. Ubiegający się o stypendium muszą spełnić następujące warunki:
1.1.

Być zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo.

1.2.

Osiągać określoną średnią ocen:
•

nie mniejszą niż 5,00 na koniec semestrów gimnazjum i nie mniejszą niż 4,75 na
koniec semestrów szkoły ponadgimnazjalnej.

•

uzyskiwać przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
Wykazać się udokumentowaną aktywnością społeczną (np. wolontariat, praca na

1.3.

rzecz Stowarzyszenia).
Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej.

1.4.

2. Wysokość przyznanego stypendium będzie uwzględniać sytuację materialną, losową i
rodzinną.

IV Rozdział - Składanie wniosku o stypendium.
1.

Wniosek o przyznanie stypendium ubiegający się o nie składa w okresie 1-15 lipca i w
ciągu tygodnia po zakończeniu I semestru.

Wraz z wnioskiem, ubiegający się o stypendium składa:
- oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Srokowo na pobyt stały,
- zaświadczenia o wysokości dochodów netto w rodzinie z okresu 3 miesięcy przed
złożeniem wniosku o stypendium,
- oświadczenie w/g wzoru, o nieotrzymywaniu stypendium z innych źródeł (np. starostwo,
unijne itp.) z wyłączeniem stypendiów szkolnych: socjalnego i motywacyjnego,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- przy ubieganiu się o stypendium na I semestr potwierdzoną kserokopię świadectwa,
- przy ubieganiu się o stypendium na II semestr wykaz ocen za I semestr oraz opinię
wychowawcy klasy lub też dyrektora szkoły,
- zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zmianach, mających wpływ
na przyznanie stypendium.
2.

Ubiegający się o stypendia mogą również złożyć dokumenty wykazujące, że:

- są finalistami olimpiad przedmiotowych, lub mają udokumentowane osiągnięcia na szczeblu
wyższym niż gminny,
- znajdują się w trudnej sytuacji losowej, rodzinnej i materialnej

V Rozdział - Warunki przyznawania stypendiów dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
1. Stypendia wypłacane są w okresie trwania roku szkolnego to jest od września do czerwca
włącznie.
2. Stypendia są przyznawane uczniom na okres semestru.
3. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o rozpatrzeniu stypendiów w terminie do 15
sierpnia oraz 2 tygodnie po zakończeniu I semestru roku szkolnego w szkołach
stypendystów.
4. Stypendia są przyznawane w oparciu o następujące wagi:
wyniki w nauce

- do 50 pkt.

sytuacja materialna

- do 25 pkt.

aktywność społeczna i osiągnięcia w konkursach

5.

na szczeblu wyższym niż gminny

- do 15 pkt.

sytuacja rodzinna

- do 10 pkt.

Maksymalną i minimalną wielkość stypendium na każdy semestr ustala Komisja
Stypendialna uwzględniając możliwości finansowe Programu Stypendialnego.

6.

Szczegółowe warunki wypłaty stypendium i jego wykorzystania określa umowa zawarta
pomiędzy Stowarzyszeniem a stypendystą lub opiekunem prawnym, jeżeli stypendysta
jest niepełnoletni.

7.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach i brakach
formalnych wnioski nie będą rozpatrywane.

VI Rozdział – Postanowienia ogólne
6.1. Plan wydatków i dochodów Programu Stypendialnego z podziałem na stypendia i
obsługę przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia.
6.2. Wypłatę stypendiów według powyższego regulaminu rozpoczyna się od roku szkolnego
2017/2018
6.3. Integralnymi elementami niniejszych Zasad Działania są:
1. Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej,
2. Wzór wniosku o stypendium,
3. Wzór umowy o stypendium ,
4. Wzór opinii Szkoły - wychowawcy lub opiekuna
5. Wzór oświadczenia o nie pobieraniu innych stypendiów
6. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
7. Wzór oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Srokowo na pobyt
stały.
8. Wzór zobowiązania o powiadomieniu o zaistniałych zmianach w sytuacji
rodziny bądź ucznia.
9. Kryteria przyznawania stypendium.

Zatwierdzone
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
Członków Stowarzyszenia
w dniu 08.06.2017 r.

