
REGULAMIN 

przyznawania stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla siebie” 

z siedzibą w Gorzycach 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

Fundusz Stypendialny 

§ 1. 

1. Fundusz Stypendialny „MŁODZI ZDOLNI” Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży „Sami dla siebie” w Gorzycach zostaje utworzony ze środków 

przekazywanych przez dobrowolnych darczyńców.  

2. Stypendia przyznawane są w zależności od posiadanych środków finansowych 

przez Stowarzyszenie w ramach Funduszu. 

3. Celem Funduszu Stypendialnego jest wspieranie rozwoju szczególnie 

utalentowanej młodzieży z Gminy Gorzyce. 

4. W ramach Funduszu Stypendialnego działa Rada Funduszu oraz Kapituła 

Stypendialna. 

5. Nadzór nad Funduszem Stypendialnym „MŁODZI ZDOLNI” sprawuje Zarząd 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla siebie” w Gorzycach. 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla siebie” w Gorzycach 

tworzy jeden rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania 

operacji finansowych Funduszu. 

Rozdział II 

Cele stypendium 

§ 2. 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za 

swoje najważniejsze zadanie uznają poszerzanie swoich zainteresowań, 

rozwijanie indywidualnych predyspozycji. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności.  

3. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie 

z pozaszkolnych form edukacji.  

4. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania wyższych wyników 

w nauce  



 

Rozdział III 

Rada Funduszu 

§ 3. 

1. Rada Funduszu liczy 5 członków wybieranych na okres 3 lat spośród członków 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla siebie” w Gorzycach przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 

3. Rada Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu 

Funduszu Stypendialnego „MŁODZI ZDOLNI”. 

4. Do zadań Rady Funduszu należy: 

4.1. realizacja decyzji Kapituły Funduszu Stypendialnego; 

4.2. składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządowi Stowarzyszenia 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie w Gorzycach”. 

5. Rada Funduszu zbiera się przynajmniej raz na kwartał. 

6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.  

7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Rady, obecni na posiedzeniu. 

Rozdział IV 

Kapituła Funduszu 

§ 3. 

1. Kapituła Funduszu liczy 7 członków powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia na 

Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla siebie” w Gorzycach na okres 3 lat. 

2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Gminy Gorzyce, przedstawiciele szkół 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz przedstawiciele instytucji zasilających 

Fundusz Stypendialny. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 

4. Kapituła zbiera się raz w roku w celu przyznania stypendiów. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.  

6. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Kapituły, obecni na posiedzeniu. 

Rozdział V 

Wymagania wobec kandydatów do stypendium. 

§ 4. 

1. O stypendium mogą się ubiegać: 

a. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

b. uczniowie gimnazjum 

c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

stale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce, lub uczęszczający do szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gorzyce zamieszkujący poza 

terenem gminy Gorzyce. 



 

2. Kandydat ubiegający się o stypendium winien spełnić łącznie wszystkie poniższe 

warunki: 

a. legitymuje się średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego 

nie niższą niż 3,0, oraz wzorową, bardzo dobrą lub dobrą oceną 

z zachowania; 

b. posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub 

artystyczne; 

c. przygotował plan rozwoju na 1 rok, w którym uwzględnił finansowanie 

z Funduszu Stypendialnego wybranych działań. 

3. Dodatkowym kryterium przy ubieganiu się o stypendium jest aktywne 

uczestnictwo w życiu szkoły lub społeczności lokalnej (m.in. pełnienie funkcji 

w samorządzie uczniowskim, wolontariat). 

Rozdział VI 

Rodzaje udzielanej pomocy. 

§ 5. 

1. Pomoc materialna z Funduszu Stypendialnego może być udzielana na 

sfinansowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów w tym: 

a. kursów, szkoleń i innych form edukacji pozaszkolnej; 

b. obozów naukowych, językowych, sportowych, artystycznych; 

c. udziału w konkursach, wystawach itp.; 

d. zakupu pomocy do rozwijana uzdolnień i zainteresowań stypendystów (np. 

instrumentów muzycznych, książek czasopism, pomocy dydaktycznych, 

przyborów plastycznych, sprzętu sportowego) 

2. Przyznane stypendia wykorzystywane są zgodnie z przedstawionym planem 

rozwoju ucznia. 

Rozdział VII 

Zgłoszenia kandydatów 

§ 6. 

1. Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu składa rodzic/opiekun prawny 

lub pełnoletni uczeń do dnia wyznaczonego przez Radę Funduszu i podanego do 

publicznej wiadomości. 

2. Do wniosku dołączone zostają załączniki: 

a. potwierdzona kserokopia świadectwa z ostatniego roku szkolnego; 

b. potwierdzone kserokopie zaświadczeń, dyplomów dokumentujących 

szczególne osiągnięcia kandydata; 

c. samodzielnie napisany plan rozwoju uwzględniający działania oraz kwotę 

ich finansowania ze stypendium; 

d. rekomendacje potwierdzające dodatkowe działania (wolontariat, 

działalność w samorządzie uczniowskim itp.).  



 

Rozdział VIII 

Wybór stypendystów 

§ 7. 

1. Kapituła Funduszu Stypendialnego dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

a. wyniki w nauce (max 5 pkt) 

Średnia ocen Liczba punktów 

4,00 – 4,40 1 

4,41 – 4,80 2 

4,81 – 5,20 3 

5,21 – 5,60 4 

5,61 – 6,00 5 

b. szczególne osiągnięcia rozumiane, jako laureaci i finaliści konkursów oraz 

zawodów wojewódzkich ogólnopolskich (max 10 pkt) 

c. praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego (max 2 pkt) 

d. plan rozwoju (max 10 pkt) 

2. Kapituła przyznaje kandydatowi punkty za kryteria b, c i d jako średnią punktów 

przyznanych przez poszczególnych członków. 

3. W wypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów Kapituła 

przyznaje stypendium zwykłą większością głosów. 

Rozdział IX 

Stypendium specjalne 

§ 8. 

1. Stypendium specjalne może zostać przyznane kandydatowi, który po raz trzeci 

został stypendystom Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”. 

2. O przyznaniu stypendium specjalnego decyduje Kapituła Funduszu. 

3. W wypadku spełnienia przez kilku kandydatów kryterium przyznania stypendium 

specjalnego członkowie Kapituły decydują zwykłą większością głosów. 

4. Stypendium specjalne jest formą nagrody i nie wymaga rozliczenia. 

5. Decyzja Kapituły o przyznaniu stypendium specjalnego jest ostateczna. 

Rozdział X 

Źródła finansowania Funduszu Stypendialnego. 

§ 9. 

Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat i darowizn od osób fizycznych prawnych oraz 

instytucji (samorządów, programów stypendialnych, fundacji itp.) 

Rozdział XI 

Zasady pracy Kapituły 

§ 10. 

1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły. 



 

2. Na posiedzeniu Kapituły Przewodniczący przedstawia kandydatów na 

stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków.  

3. Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków Kapituły, 

a ostateczny wynik jest zatwierdzany przez Kapitułę w formie głosowania zwykłą 

większością głosów.  

4. Ilość pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków zależy od wysokości 

środków stypendialnych. 

5.  Posiedzenia Kapituły są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 

połowa członków.  

6. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium zwykłą większością głosów. 

Decyzja Kapituły o przyznaniu stypendium jest ostateczna. 

Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

1. O przyznaniu stypendium Zarząd Stowarzyszenia pisemnie powiadamia ucznia.  

2. Wypłata stypendium odbywa się w formie uzgodnionej przez Radę Funduszu 

z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) 

lub pełnoletnimi uczniami. Stypendium wypłacane jest jednorazowo. Stypendysta 

/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić rozliczenie wypłaconej kwoty 

zgodne z przedstawionym planem rozwoju do 31.12. roku, w którym stypendium 

zostało wypłacone. 

 

 


