Załącznik nr 1

do Umowy o Współpracy
z dnia 20 stycznia 2015r.
Regulamin
Programu Stypendialnego „PER ASPERA AD ASTRA”
Stowarzyszenia PRO – PATRE
Centrum Edukacyjno – Informacyjne Świadomego Ojcostwa
I Celem programu jest:
1. Wspieranie szczególnie uzdolnionych:
a. uczniów uczęszczających do ZSP nr 1 w Kielcach;
b. zawodników (uczniów lub studentów) - zamieszkujących w internacie ZSP nr 1 w Kielcach kieleckich klubów sportowych;
2. Wspieranie i wyróżnianie uczniów jak wyżej, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale
ponadto wykazują się dużą aktywnością na rzecz szkoły czy środowiska, w którym żyją .
3. Promocja wymienionych placówek oświatowych.
II Zasady ogólne
1. Środki, w ramach których udzielane są stypendia, są gromadzone i wydawane przez
Stowarzyszenie PRO-PATRE Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Świadomego Ojcostwa
w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnych stypendiów.
3. O stypendia naukowe ubiegać się mogą uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce –
średnia ocen za rok szkolny min. 5,0 i powyżej oraz min. bardzo dobra ocena z zachowani.
Dodatkowo oceniane będą:
 udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach rywalizacji
uczniowskiej
na
szczeblu
wojewódzkim,
makroregionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym,
 udokumentowana działalność w innych dziedzinach działalności szkolnej i pozaszkolnej
/publicystycznej, społecznej, sportowej, artystycznej, wynalazczej i innej/.
4. O stypendium sportowe mogą ubiegać się uczniowie ZSP nr 1 w Kielcach oraz uczniowie
i studenci zamieszkali w internacie ZSP nr 1 w Kielcach.
Zawodnicy ubiegający się o stypendium:
 przedstawią udokumentowane osiągnięcia w rozgrywkach ligowych, zawodach, turniejach,
olimpiadach, innych formach rywalizacji na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim,
makroregionalnym lub wojewódzkim;
 osiągają inne sukcesy - w potocznym tego słowa znaczeniu – przynoszące splendor szkole,
klubowi i środowisku;
 przedstawią pozytywną opinię prezesa klubu, trenera lub instruktora;
 w przypadku uczniów:
 zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego;
 zaświadczenie o zakwaterowaniu w internacie ZSP nr 1 w Kielcach;
 w przypadku studentów:
 zaświadczenie z uczelni o wpisaniu w rejestr studentów na dany semestr (aktualizowane
co semestr) lub poświadczenie jak wyżej w indeksie (kserokopia);
 zaświadczenie o zakwaterowaniu w internacie ZSP nr 1 w Kielcach;
5. Decyzja o przyznaniu stypendiów na dany rok szkolny/akademicki zostanie zamieszczona na
stronie internetowej, niezwłocznie po wyłonieniu stypendystów przez Komisję Stypendialną.
6. Wniosek w sprawie przyznania stypendium należy składać zgodnie z ogłoszonym terminem
naboru do Komisji Programu Stypendialnego działającej przy Stowarzyszeniu PRO - PATRE, 25734 Kielce, ul. Jagiellońska 90, tel. 41 3676183, fax 41 3676932 (sekretariat ZSP nr 1
w Kielcach).

8. Do wniosku powinny być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
kandydata /protokóły lub ich wyciągi, zaświadczenia, dyplomy, listy pochwalne, artykuły, opinie
wychowawcy, trenera oraz Oświadczenie /wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły/.
9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a. dyrektor szkoły,
b. nauczyciel przedmiotu lub wychowawca,
c. rodzic ucznia niepełnoletniego,
d. prezes lub trener klubu sportowego,
e. zainteresowany student lub pełnoletni uczeń.
10.
Wysokość stypendium na dany semestr roku szkolnego/akademickiego ustalona zostanie
w wysokości adekwatnej do posiadanych środków. Stypendia wypłacane będą w równych ratach
przez 5 miesięcy danego semestru najpóźniej do 30 każdego miesiąca. Środki zostaną przekazane
przelewem bankowym na wskazane konto pełnoletniego ucznia/studenta lub na konto Rodzica ucznia
niepełnoletniego (lub na jego konto za pisemnym upoważnieniem Rodzica). Jedna osoba może
otrzymać tylko jedno stypendium w ramach niniejszego programu.
11. Komisję Programu Stypendialnego powołuje Prezes Stowarzyszenia PRO – PATRE. On też
powołuje i odwołuje członków Komisji na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
12. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Programu Stypendialnego, która podejmuje decyzje
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku
równowagi głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy.
12. Ustalenia Komisji są ostateczne i niepodważalne.
13. W przypadkach koniecznych Komisja może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych
dokumentów lub wyjaśnień.
14. Przyznanie stypendium w jednym roku nie wyklucza otrzymania go w latach następnych.
15. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań stypendysty i szkoły określi umowa
stypendialna.
16. Szkoła, z której wywodzą się stypendyści, może ubiegać się o dotację w wysokości do 25% kwoty
przyznanych stypendiów z przeznaczeniem na działalność skierowaną na pracę z uczniem zdolnym
lub działania na rzecz stypendystów o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym czy
artystycznym.
17. Środki z w/w dotacji nie mogą być wykorzystane na następujące rodzaje wydatków:
- wynagrodzenia etatowe /z wyjątkiem umów zlecenia i umów o dzieło/,
- prace remontowo-budowlane,
- wyposażenie i pomoce nie służące stypendystom.
18. Szkoła, która otrzyma środki jak w p. 16, jest zobowiązana do przedstawienia na wniosek
Stowarzyszenia kosztorysu wydatków w ramach przyznanych środków.
III postanowienia końcowe
1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. podział środków na stypendia;
b. nadzór nad funkcjonowaniem Programu Stypendialnego;
c. wyznaczanie kierunków działania Programu;
d. składanie wniosków o powoływanie lub odwoływanie członków Komisji,
e. monitorowanie wyników funkcjonowania Programu Stypendialnego i przekazywanie
wniosków Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Obsługę biurową Programu Stypendialnego zapewnia sekretariat ZSP nr 1 w Kielcach.
4. Wzory wniosków stypendialnych oraz wzór umowy stypendialnej stanowi integralną część
niniejszego regulaminu.
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/Prezes Stowarzyszenia PRO-PATRE/

/Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach/

