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REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
§1
1. Stypendia przyznawane są w celu wspierania młodzieży osiągającej wysokie wyniki
w
nauce,
która
dla
swojego
rozwoju
potrzebuje
wsparcia.
§2
1. O stypendium mogą ubiegać się osoby wszystkich typów szkół średnich (kończących
się maturą) z terenu objętego działaniami Funduszu (pow. koniński, kolski, turecki),
będące w trudnej sytuacji materialnej, pochodzące z rodzin dotkniętych problemami
społecznymi, osiągające szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione
w wybranym kierunku.
§3
1. W imieniu Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego wyboru
stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin
Komisji Stypendialnej Funduszu Stypendialnego, a zatwierdza Kapituła Funduszu
Stypendialnego.
2. Kapituła Funduszu Stypendialnego jest organem doradczym Funduszu, sterującym
procesem pozyskiwania pieniędzy i kontrolującym gospodarowaniem środkami
przeznaczanymi na stypendia.
3. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego,
darczyńców, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz środowisk
współpracujących z Funduszem Stypendialnym. W Kapitule zasiadają osoby
zaproszone przez prezesa Towarzystwa Samorządowego.
4. Kapituła corocznie określa wysokość stypendiów oraz listę stypendystów
w zależności od posiadanych środków. Kapituła może określić inne środki pomocy.
Kapituła na życzenie Darczyńcy może zastosować inne kryteria wobec wskazanej
grupy uczniów.
5. Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
(a) wyniki w nauce
(b) szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach
pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.
(c) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium
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(d) Komisja Stypendialna ma prawo przyznać 5 punktów do ogólnej punktacji
w przypadku uczniów z rodzin niepełnych, przewlekłej choroby lub
niepełnosprawności stypendysty bądź członka jego rodziny.
6. Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.
7. Komisja ma prawo zasięgania opinii o sytuacji materialnej ucznia w placówkach
szkolnych. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Komisja w sytuacjach szczególnych Funduszu lub osób wnioskujących, ma prawo do
zmiany kryteriów przyznawania stypendiów, jednakże może to nastąpić wyłącznie za
zgodą Kapituły.
§4
1. Wnioski o stypendium do Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego
mogą składać: Kuratorium Oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady pracy,
indywidualni sponsorzy, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitet rodzicielski,
samorząd szkolny, uczeń.
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które spełniają łącznie
następujące warunki:
(a) są uczniami szkoły średniej,
(b) posiadają minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
(c) miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto,
3. W programie nie mogą uczestniczyć:
(a) dzieci pracowników Towarzystwa Samorządowego,
(b) dzieci członków Kapituły Funduszu Stypendialnego i Komisji Stypendialnej,
4. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018 r. (decyduje
data stempla pocztowego)
5. Na wyraźne życzenie darczyńcy Fundusz ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły
o wskazanie kandydatów do stypendium w innym terminie niż przewidywanym
w regulaminie.
6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Towarzystwa
Samorządowego prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie
stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście. Formularz wniosku
(stanowiący załącznik
do niniejszego Regulaminu) dostępny jest w biurze
Towarzystwa Samorządowego przy ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin w godz.
8.00-15.00, tel. (63) 243 75 80, oraz na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego
Towarzystwa Samorządowego - www.stypendia.ts.konin.pl
7. Wnioski z niepełną dokumentacją (wymagane dokumenty są wymienione we wniosku),
ze średnią ocen poniżej najniższego progu określonego w regulaminie, przekroczonymi
zarobkami oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
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8. Lista osób którym zostaną przyznane stypendia wysłana zostanie do szkół, z których
wpłynęły wnioski o przyznanie stypendium, dodatkowo lista stypendystów zostanie
ogłoszona do 15 września br. na stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl oraz
wywieszona w siedzibie Towarzystwa Samorządowego.
§5
1. Osoby, które uzyskają stypendia, podpiszą z Towarzystwem Samorządowym Umowę
stypendialną określającą warunki i tryb udzielania stypendium. Stypendysta pełnoletni
podpisuje sam umowę, za stypendystę niepełnoletniego umowę podpisuje jego prawny
opiekun. Stypendyści poprzez szkołę poinformowani zostaną o miejscu i czasie
podpisania umowy stypendialnej.
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego (tj. przez 10 miesięcy).
3. Stypendia wypłacane są co miesiąc w terminie ustalonym przez Fundusz .
4. Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia
weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami: listą ocen z pierwszego semestru,
odpowiednich zaświadczeń o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny.
W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub obniżenia się średniej ocen poniżej
kryterium regulaminowego, wypłaty stypendium na II półrocze mogą zostać
wstrzymane.
5. Komisja Stypendialna może cofnąć lub wstrzymać stypendium jeżeli stypendysta:
(a)
(b)
(c)
(d)

przerwał naukę,
nie zaliczył semestru,
nie wywiązuje się z umowy stypendialnej,
przestał spełniać warunki regulaminowe na postawie których stypendium zostało
przyznane (§4 p.2).

7. Osoba, która otrzyma stypendium z Funduszu Stypendialnego Towarzystwa
Samorządowego, zobowiązuje się do promowania tego faktu w swoim środowisku
oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Towarzystwo Samorządowe swoich danych osobowych oraz
swojego wizerunku na zdjęciach z uroczystych wręczeń stypendiów dla potrzeb
związanych z realizacją i promocją programu stypendialnego.
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