Regulamin stypendialny
- stypendium naukowego FUNDACJI EDUCATOR im. ks. Stanisława Grada
I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin stypendialny, zwany dalej regulaminem, określa zasady ustalania,
przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych przez Fundację EDUCATOR
im. ks. Stanisława Grada, zwaną dalej Fundacją.
§2
Program stypendialny jest realizowany przez Zarząd Fundacji.
§3
Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom szkół gimnazjalnych, uczących się
w Tomaszowie Mazowieckim, którzy dysponują skromnymi środkami finansowymi
i znajdują się w grupie najlepszych uczniów.
II. Warunki przyznawania stypendiów
§4
1. Stypendia przyznawane są osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. uczą się w szkole gimnazjalnej w Tomaszowie Mazowieckim;
2. mają średnią ocen co najmniej 4,6;
3. pochodzą z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
kwoty 550 zł brutto.
2. Przez członków rodziny rozumie się zstępnych, rodziców lub opiekunów prawnych
oraz rodzeństwo, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, na
rzecz której ma być wypłacane stypendium.

§5
1. Opiekun prawny osoby ubiegającej się o stypendium obowiązany jest przedstawić
następujące dokumenty:
a) wniosek (zał. nr 1);
b) kserokopię zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony organ podatkowy,
ewentualnie zaświadczenie o braku dochodów wystawione przez Urząd Skarbowy
– obowiązek ten dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
c) zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych oraz o
przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolniczym,
ewentualnie o ich braku – obowiązek ten dotyczy wszystkich pełnoletnich
członków rodziny;

d) kserokopię świadectwa szkolnego ucznia za rok szkolny poprzedzający rok
złożenia wniosku, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora
szkoły.
2. W razie podania danych nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych w
oświadczeniu o którym mowa w § 5 ust. 1 Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o
odmowie przyznania stypendium lub o jego wstrzymaniu, nawet w sytuacji spełnienia
wszystkich określonych w niniejszym regulaminie kryteriów do jego uzyskania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji ma prawo zażądać także innych
dokumentów i oświadczeń określających sytuację materialną osoby ubiegającej się o
stypendium i jej rodziny.
§6
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa na dany rok szkolny
z dniem 15 września danego roku.
§7
1. Wnioski o przyznanie stypendium są kierowane do Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji dokonuje kwalifikacji wniosków oraz wyboru stypendystów na
podstawie przyjętych w niniejszym regulaminie kryteriów.
3. Zarząd Fundacji informuje członków Rady Fundacji o przyznanych stypendiach.
§8
Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski i ogłasza listę stypendystów do dnia 25 września
danego roku.
§9
1. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 września do 30 czerwca danego roku
szkolnego.
2. Stypendium jest wypłacane w miesięcznych ratach (do 28 dnia każdego miesiąca), w
wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.
§ 10
Zarząd Fundacji dokonuje ustalenia wysokości wypłacanych stypendiów, biorąc pod
uwagę możliwości finansowe i majątkowe Fundacji. Wysokość wypłacanych stypendiów
wobec wszystkich stypendystów jest jednakowa.
§11
Informacje o przyznanym stypendium wnioskodawca otrzymuje na piśmie.
§ 12
Od decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji nie przysługuje odwołanie.

IV. Postanowienia końcowe
§ 13
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Zarządu Fundacji.
§ 14
Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
§ 15
Integralną część niniejszego regulaminu stanowi „Wniosek o przyznanie stypendium”.
§ 16
Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

