
Regulamin przyznawania stypendium Fundacji Imienia Księdza Juliana Chrościckiego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych i aktywnych społecznie Szkoły Podstawowej nr 66 oraz 

Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1.Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych. 
2. Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji.  
3. Stypendium skierowane jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 oraz Zespołu Szkół 
nr 17 (od kl. IV), którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia. 
4. Kwota środków przeznaczona na stypendium pochodzi ze środków przekazywanych 
przez Fundację Imienia Księdza Juliana Chrościckiego (dalej: „Fundacja”).  
 

II. Kryteria i tryb przyznawania stypendium. 
 

§ 2 
1. Stypendium przyznaje Komisja, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu 
Fundacji. 
2. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom Szkoły Podstawowej nr 66 
oraz uczniom Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”, spełniającym 
jeden z następujących warunków:  
1) byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu;  
2) uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w 
międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach;  
3) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad, przeglądów na szczeblu powiatowym, 
rejonowym, wojewódzkim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym; 
4) wykazali się szczególną aktywnością społeczną, w tym wolontariatem. 
3. W okresie roku szkolnego uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, 
niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć. 
4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:  
1) osoby indywidualne (uczeń pełnoletni, rodzic lub opiekun prawny ucznia 
niepełnoletniego); 
2) Rada Rodziców; 
3) Rada Pedagogiczna; 
4) Samorząd Szkolny. 
5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 wnioskodawca składa w terminie od 1 do 15 czerwca 
w sekretariacie swojej szkoły.  
7. Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające wymogów, określonych w regulaminie 
będą odrzucone. 
8. Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy.  
9. Decyzja o przyznaniu stypendium nie podlega procedurze odwoławczej. 
 
 
 
 
 



 
III. Wysokość i wypłata stypendium 

 
§ 3. 

1.1. Komisja, o której mowa w §2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, w składzie: Zarząd 
Fundacji, Rada Fundacji oraz Fundatorzy, może przyznać maksymalnie jednorazowo 
stypendium w wysokości do 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).  

1.2. Wysokość stypendium może zmieniać się corocznie, w zależności od liczby złożonych 
wniosków, przyznanych wyróżnień i środków dostępnych na realizację programu 
stypendialnego.  

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria 
regulaminu i określonej na ten cel kwoty. 

3. Stypendium wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego w formie przelewu na 
podane przez ucznia lub jego opiekuna prawnego konto bankowe najpóźniej do 15 lipca 
danego roku kalendarzowego. 

4. Stypendium, które zostało przyznane, a jeszcze nie przekazane, może być cofnięte na 
wniosek podmiotów występujących o przyznanie stypendium, w sytuacji rażącego 
naruszenia obowiązków ucznia, bądź innych szczególnych okoliczności. 

 
IV. Zmiany i czas obowiązywania 

 
1. Stypendia będą przyznawane corocznie, w formie cyklicznej, począwszy od roku 
szkolnego 2020/2021.  
2. Komisja i Fundatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie oraz do zakończenia programu stypendialnego po uprzednim poinformowaniu 
szkół i członków organów Fundacji.  
 
 
 
 
Regulamin podpisano dnia [__] marca 2021 roku, po uprzednim przedstawieniu treści do 
wiadomości Rady i Zarządu Fundacji oraz Dyrekcji wymienionych placówek edukacyjnych.  
 

Podpisy Fundatorów  


