REGULAMIN
przyznawania Stypendium im. Ryszarda Bobrowskiego dla uczniów za osiągnięcia
naukowe, artystyczne, sportowe i wyjątkowa postawę uczniowską, stanowiący załącznik
do uchwały nr 3/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w
Jarosławiu.
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, do której uczęszczają dzieci,
którym przyznawane jest stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
i wyjątkową postawę uczniowską;
2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkoły, o której mowa w
pkt. 1.
§2
1. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

1) otrzymał pozytywną opinię wychowawcy dotyczącą zachowania, udziału w zajęciach
z religii i postępów w nauce (DOTYCZY UCZNIÓW KLAS I-III);
2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i religii oraz osiągnął średnią
ocen z przedmiotów edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75
w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium. (DOTYCZY
UCZNIÓW KLAS IV- VI);
3) posiada szczególne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sporcie
i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i religii i średnią ocen
przynajmniej 4,00; (DOTYCZY KLAS IV-VI);
4) dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty (minimalna kwota podawana
jest w każdym roku)zł ............................... lub ....................zł. w przypadku, gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny
ucznia.
§3
1.

Pomoc od 500 do 1000 zł. może być udzielona w następującej formie:
1) rzeczowej- zakup przyborów szkolnych i odzieży szkolnej lub innych rzeczy
związanych z rozwojem dziecka;
2) dofinansowanie wypoczynku letniego lub obozów naukowych;
3) dofinansowanie różnorodnych form dodatkowych zajęć;
4) inne wg uznania Komisji w porozumieniu z wnioskodawcą i wychowawcą:
§4

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Oświadczenie o dochodach określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr

4.
5.
6.
7.

11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego w terminie do
dnia 30 czerwca.
Do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się czteroosobową
Komisję (przedstawiciel Zarządu i trzech członków Stowarzyszenia).
Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, w terminie do dnia 30 września.
Stypendium będzie przyznawane do wyczerpania środków stypendialnych, których
kwota została określona w umowie darowizny.
Stypendium będzie przyznawane jednorazowo w terminie do dnia 30 września w
kwocie określonej zgodnie z decyzją Komisji, a realizowane może być w formie
ratalnej. Jeżeli z jednej rodziny złożone zostaną więcej niż dwa wnioski o stypendium,
środki mogą być podzielone na ilość dzieci ubiegających się o stypendium.

