REGULAMIN
Przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego Akademickiego Zespołu Szkół w Chorzowie. Środki na wypłatę stypendiów
pochodzą z dobrowolnych wpłat na konto stypendialne utworzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.
§1
Regulamin określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów i szczególnej pomocy finansowej uzdolnionym uczniom
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie ufundowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.
§2
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
a) są uczniami Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,
b) wykazują się talentem i rozwijają ten talent,
c) uzyskują dobre wyniki w nauce;
• z wybranych przedmiotów są uczniami wyróżniającymi się lub rokującymi,
• z pozostałych przedmiotów uzyskują oceny co najmniej dostateczne.
d) posiadają rekomendacje wychowawcy,
w przypadku pierwszego semestru nauki,

lub

najwyższą

ocenę

z

zachowania

na

świadectwie

ukończenia

gimnazjum

e) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
• o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 800 zł,
• w przypadku dochodu większego niż wyżej wymieniony wiarygodnie wyjaśniają przyczyny niedostatku materialnego.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek musi zawierać:
1. oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zarobkach, co stanowi jednocześnie ich zgodę na przyznanie stypendium – Załącznik nr 1.
2. Opinię wychowawcy wraz z informacją o ocenie z zachowania – Załącznik nr 2.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3.
4. Wniosek należy złożyć Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.
5. Zarząd powołuje Komisję Stypendialną, która po zaopiniowaniu wniosków przedkłada listę proponowanych stypendialistów do
zatwierdzenia przez Zarząd.
6. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: członek Zarządu, przedstawiciel Rady Rodziców oraz pedagog szkolny.
§3
1. Stypendium przyznawane jest na semestr nauki. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że każdy semestr to
6 miesięcy;
a) od 1 października do 31 marca,
b) od 1 kwietnia do 30 września.
Stypendium wypłacane jest przez wszystkie 6 miesięcy semestru. Stypendium przyznawane jest każdorazowo wyłącznie na podstawie wniosku
zgodnego z Załącznikiem 1, złożonego na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem okresu, za które stypendium ma być wypłacane. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o akceptacji później złożonych wniosków.
2. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy pierwszej (Gimnazjum lub Liceum), po raz pierwszy na początku drugiego semestru nauki i
na podstawie przedstawionych przez ucznia dokumentów. Wniosek winien być złożony do 28 lutego danego roku.
3. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Zarząd. Posiedzenia Zarządu w sprawie przyznania stypendiów odbywają się co najmniej
dwa razy w roku.

§4
1. Zakłada się, że przyznane stypendium przysługiwać będzie uczniowi przez jeden semestr nauki.
2. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania stypendium uczniom klas pierwszych (gimnazjum i liceum) znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej na okres pierwszego semestru nauki (od 1 października do 31 marca).
§5
Uczeń zobowiązany jest do poinformowania o zmianie sytuacji finansowej rodziny każdorazowo przy składaniu formularza aktualizacyjnego.
Zobowiązany jest także bezzwłocznie poinformować o zmianie sytuacji materialnej, która skutkuje przekroczeniem kryteriów, o których mowa
w §2 ust. 1e.
§6
1. W zależności od potrzeb i wniosku ucznia lub jego prawnych opiekunów stypendium wypłacane jest w różnych formach m.in. poprzez
pokrywanie kosztów transportu, pomocy naukowych, mieszkania jak również przez wypłaty gotówkowe.
2. Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, do ostatniego dnia roboczego za następny miesiąc z góry.
§7
1. O liczbie i wysokości przyznanych stypendiów decyduje Zarząd Stowarzyszenie biorąc pod uwagę kondycję finansową Stowarzyszenia oraz
zapisy ust. 2.
2. Wysokość stypendium:
a) jest określana indywidualnie,
b) może ulec zmianie w czasie w zależności od aktualnej sytuacji ucznia,
3. W trakcie trwania semestru, na który zostało przyznane stypendium jego wysokość nie może ulec zmianie.
§8
1. Decyzja o przyznaniu stypendium jest uchylana przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
a) podania przez ucznia nieprawdziwych lub niepełnych danych,
b) niezgłoszenia zmian stanu faktycznego uzasadniających cofnięcie lub obniżenie świadczenia,
c) ukarania, zawieszenia w prawach ucznia lub relegowania ze szkoły,
d) Uzyskania niższej niż dobra oceny z zachowania.
2. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonej z przyczyn wymienionych w §9 ust. 1a i 1b uczeń zobowiązany jest zwrócić
Stowarzyszeniu.
§9
W wyjątkowych sytuacjach, w ramach posiadanych środków, można przyznać jednorazową pomoc finansową z Funduszu osobom
wymienionym w §2, pkt 1 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Ja ........................................................... Rodzic / Prawny Opiekun ucznia / uczennicy
...................................... klasy ............ wnioskuję o przyznanie jemu / jej stypendium
na I lub II semestr nauki w roku szkolnym ............
Dane ucznia / uczennicy:
Imię i nazwisko .............................................
Data i miejsce urodzenia ............................
Nr PESEL ........................................................
Adres zamieszkania ...........................................................................................
Dane rodzica / opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko .............................................
Data i miejsce urodzenia ............................
Nr PESEL ........................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że dochody mojej rodziny za ostatni pełny rok
podatkowy wyniosły ............................... (kwota netto) , co w przeliczeniu na
członka rodziny stanowi kwotę ............................... / miesiąc .
Potwierdzam prawdziwość złożonego oświadczenia.
.........................................................
..........................................................
Data i miejscowość
podpis
Rodzica/Prawnego Opiekuna

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Opinia wychowawcy klasy o uczniu / uczennicy .........................................................
klasy ........................:
Ocena z zachowania z I semestru / świadectwa szkolnego za ..............................:
.........................................................

..........................................................
Data i miejscowość
podpis Wychowawcy

Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
na podstawie art. 6, pkt 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ;
….....................................................................
Data i podpis
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuje do
wiadomości, że :


administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka



dane osobowe są przetwarzane w związku z ubieganiem się o stypendium



moje dane nie będą/nie będą przekazywane innym odbiorcom;



moje dane będą przechowywane przez okres, na który stypendium zostało przyznane



mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o
ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;



mam prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;



w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;



podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne,



zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania
….....................................................................
Data i podpis

