Lubaczów, 15.10.2019

Regulamin Programu Stypendialnego dla uczniów szkół powiatu lubaczowskiego
§ 1. Postanowienia ogólne
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Organizatorem Programu Stypendialnego jest Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Lubaczowie zwane dalej Stowarzyszeniem.
Program Stypendialny objęty jest Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego.
O stypendium mogą starać się uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół
ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników) z terenu powiatu
lubaczowskiego.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do stypendium naukowego.
Dodatkowo każda szkoła może wytypować uczniów do stypendium sportowego i do
stypendium artystycznego.
W każdym roku szkolnym realizowane są kolejne edycje Programu Stypendialnego
finansowane ze środków Fundacji, Stowarzyszenia i innych Fundatorów.
Fundacja Banku Spółdzielczego jest Fundatorem czterech stypendiów dla uczniów o
szczególnych zdolnościach matematyczno – ekonomicznych. Jeżeli w danej edycji nie zgłoszą
się uczniowie o ww. zdolnościach, to środki Fundacji zostaną przeznaczone dla pozostałych
wnioskodawców.
O stypendium nie mogą starać się uczniowie, którzy w latach poprzednich otrzymali stypendia
naukowe finansowane ze środków budżetu państwa lub środków pozabudżetowych oraz
stypendyści Programu Stypendialnego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji.
Liczba i wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków, którymi dysponuje
Organizator.
O przyznaniu stypendiów decyduje Kapituła.
§ 2. Cele i zasady
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Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów powiatu
lubaczowskiego, promowanie wartości edukacji oraz inicjowanie współpracy środowiska
lokalnego w tym zakresie.
Uzyskanie stypendium jest uzależnione od spełnienia warunków określonych Regulaminem.
O przyznaniu stypendium zostaną powiadomieni: wnioskodawca oraz dyrektor szkoły, do
której uczęszcza stypendysta.
Wręczenie stypendiów odbędzie się na uroczystej Gali.
Informacja o Programie Stypendialnym może być wykorzystywana do działań promocyjnych
Fundacji, Stowarzyszenia, Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i innych Fundatorów.

§ 3. Kryteria szczegółowe - Stypendium naukowe
1.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca danego roku
szkolnego).
2.
Stypendium dla jednego ucznia wynosi 1.500,00 złotych i jest wypłacane w dziesięciu
miesięcznych ratach po 150,00 złotych.
3.
Stypendium otrzymają uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów określoną w
kryteriach szczegółowych i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
4.
O przyznaniu stypendium decydować będzie suma punktów uzyskanych na podstawie
następujących kryteriów:
1) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów osiągnięta na koniec roku szkolnego
poprzedzającego złożenie wniosku:
a) za średnią powyżej 5.0 uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za średnią od 4.75 do 4.99 uczeń otrzymuje 15 punktów,
c) za średnią od 4.50 do 4.74 uczeń otrzymuje 10 punktów,
d) za średnią od 4.0 do 4.49 uczeń otrzymuje 5 punktów.
2) Oceny uzyskane z następujących przedmiotów na koniec roku szkolnego poprzedzającego
złożenie wniosku: matematyka, informatyka, język angielski:
a) za ocenę celującą uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje 15 punktów,
c) za ocenę dobrą uczeń otrzymuje 10 punktów.
3) Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratoria Oświaty lub
znajdujących się na oficjalnej liście MEN:
a) za udział w etapie wojewódzkim (okręgowym) uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za udział w etapie szkolnym uczeń otrzymuje 10 punktów.
4) Finalista olimpiad przedmiotowych na etapie wojewódzkim (okręgowym) otrzymuje 30
punktów.
5) Laureat olimpiad przedmiotowych na etapie wojewódzkim (okręgowym) otrzymuje 40
punktów.
6) Finalista olimpiad przedmiotowych na etapie centralnym otrzymuje 50 punktów.
7) Laureat olimpiad przedmiotowych na etapie centralnym otrzymuje 60 punktów.
8) Za udział w konkursach przedmiotowych, innych niż te wymienione w podpunkcie 3, uczeń
uzyskuje od 0 do 30 punktów, o przyznaniu liczby punktów decyduje Kapituła.
9) Za zaprezentowanie planu rozwoju ucznia uczeń uzyskuje od 0 do 10 punktów, o przyznaniu
punktów decyduje Kapituła.
§ 4. Kryteria szczegółowe – Stypendium sportowe
1.
2.

Stypendium przeznaczone jest dla sportowo uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lubaczowskiego.
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) poprawnie wypełnili wniosek o stypendium sportowe wraz z załącznikami,
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe,
c) w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią ocen 4.0 lub więcej,

d) w poprzednim roku szkolnym otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
§ 5. Kryteria szczegółowe – Stypendium artystyczne
1.
2.

Stypendium przeznaczone jest dla artystycznie uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lubaczowskiego.
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) poprawnie wypełnili wniosek o stypendium artystyczne wraz z załącznikami,
b) w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią ocen 4.0 lub wyżej,
c) w poprzednim roku szkolnym otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
d) w poprzednim roku szkolnym zostali laureatami konkursów, przeglądów lub festiwali w
dziedzinie twórczości artystycznej.
§ 6. Tryb i termin składania wniosków

1. Składanie wniosków o stypendium odbywa się w następującym trybie:
1) Uczniowie ubiegający się o stypendium zobowiązani są o wypełnienie wniosku
stypendialnego wraz z załącznikami oraz złożenia go (w opisanej teczce) do Organizatora
na adres: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26,
pokój administracji.
2) Do wniosku stypendialnego należy dołączyć poświadczone przez Dyrektora Szkoły
kserokopie dyplomów i zaświadczeń oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych.
2. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w teczce
opisanej w następujący sposób:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) adres domowy ucznia,
3) nazwa i adres szkoły.
3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 7 Tryb przyznawania stypendium
1. Organizator w celu wyłonienia stypendystów powołuje Kapitułę w składzie:
- Prezes Banku,
- Starosta Powiatu Lubaczowskiego,
- Prezes Stowarzyszenia,
- Prezes/Wiceprezes Fundacji.

2. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Wyniki Programu Stypendialnego zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali.
2. Z uczniem, który uzyska stypendium Prezes Fundacji podpisuje umowę. W przypadku ucznia
niepełnoletniego w jego imieniu umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

