Niniejszy regulamin dotyczy pracy Komisji Stypendialnej Programu
PER ASPERA AD ASTRA Stowarzyszenia PRO – PATRE Centrum Edukacyjno –
Informacyjne Świadomego Ojcostwa
1. Komisję Stypendialną powołuje Przewodniczący Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z 6 osób, w tym z Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Komisja składa się z minimum 6 członków, reprezentujących następujące instytucje:
Stowarzyszenie PRO – PATRE oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisji członkowie dokonują wyboru spośród siebie
Przewodniczącego Komisji i sekretarza. Wybór odbywa się większością głosów
w głosowaniu jawnym.
6. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:



Ustalanie terminu posiedzenia
Prowadzenie posiedzenia

7. Do zadań Komisji należy:



ocena wniosków stypendialnych
przyznawanie stypendiów

8. Do zadań sekretarza należy prowadzenie dokumentacji z posiedzenia Komisji
Stypendialnej
9. Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie Regulaminu programu zatwierdzonego
przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników Programu
dalszych szczegółowych informacji w celu wyjaśnienia złożonych dokumentów
11. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów w formie uchwały na podstawie
oceny punktowej wg następujących kryteriów:
Kryteria przyznawania stypendium sportowego
Lp.

Kryteria

punkty

1.

Udział w zawodach międzynarodowych*

5

2.

Zajęte miejsca w zawodach międzynarodowych*

5

3.

Zajęte miejsca w zawodach ogólnopolskich ( 1- 8)*

4

4.

Zajęte miejsca w zawodach wojewódzkich ( 1-3)*

3

5.

Indywidualna nagroda w zawodach sportowych*

5

6.

Opinia z klubu/ opinia trenera

1

7.

Powołanie do kadry narodowej, wojewódzkiej *

5

8.

Nie pobierają innego stypendium

3

9.

Mieszka w internacie /domu studenckim

3

10.

Dochody na członka rodziny ucznia nie przekraczające
kwoty 456 złotych netto

5

11.

Średnia ocen za ostatni rok/ semestr 4,00 i powyżej

5

*dotyczy osiągnięć z 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku stypendialnego w danym naborze
12. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała
wymaga podpisu wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
13. W przypadku rozpatrywania wniosku kandydata do stypendium spokrewnionego
z członkiem Komisji stypendialnej, członek wyżej wymienionej Komisji nie bierze udziału
w głosowaniu dotyczącym rozpatrywanego wniosku. Komisja odnotowuje ten fakt
w protokole.
14. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
15. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia

Zatwierdzam

Prezes Stowarzyszenia PRO - PATRE

