Regulamin stypendium Stowarzyszenia „Traugutt dla przyszłości”
na rok szkolny 2012/2013
§1
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
- w roku szkolnym 2012/2013 są uczniami II LO im. R.Traugutta w Częstochowie
- pochodzą z rodzin, w których miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza 500 zł;
§2
Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia
klasy w II LO im. R.Traugutta w roku szkolnym 2011/2012 na poziomie nie niższym niż 4,75;
- z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum otrzymali co najmniej 80 punktów (dotyczy
uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 zaczęli uczęszczać do naszej szkoły);
- w roku szkolnym 2011/2012 byli laureatami lub finalistami olimpiad i/lub konkursów
przedmiotowych
§3
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przygotowanie przez Wnioskodawcę Wniosku
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
§4
W celu utworzenia Wykazu uczniów ubiegających się o stypendium, zastosowanie mają następujące
kryteria dotyczące osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z odpowiadającą im punktacją:
kryterium 1 - średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,75 obliczona na
podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2011/2012 pomnożona przez współczynnik
9,8 (dotyczy osób, które w roku szkolnym 2011/2012 były uczniami I lub II klasy II LO im. R.Traugutta)
kryterium 2- liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego (zewnętrznego) z roku 2011/2012
pomnożona przez współczynnik 0,55 (dotyczy osób, które w roku szkolnym 2011/2012 były uczniami
III klasy gimnazjum a w roku szkolnym 2012/2013 są uczniami I klasy II LO im. R.Traugutta)
kryterium 3 – osiągnięcia w olimpiadach i/lub konkursach przedmiotowych zawartych w Załączniku
nr 5 w roku szkolnym 2011/2012 (dotyczy wszystkich uczniów)
Laureaci olimpiad i konkursów
Finaliści olimpiad i konkursów

30 pkt za pierwsze osiągnięcie, 3 punkty za każde kolejne
25 pkt za pierwsze osiągnięcie, 2 punkty za każde kolejne
§5

Kryterium dochodowe – dochód netto na członka rodziny z 3 ostatnich miesięcy przeliczony wg
następującego wzoru: 1000 – dochód netto dzielone przez 20
§6
Zostanie przyznane 5 stypendiów po 100 zł miesięcznie (dla uczniów klas pierwszych i drugich przez 9

miesięcy, dla uczniów klas trzecich przez 7 miesięcy). Stypendia wypłacane będą w dwóch transzach,
pod koniec każdego semestru (do dnia ukończenia zajęć edukacyjnych).

Załącznik Nr 1

WNIOSEK – Nr ewid. Styp/.........../.............../
O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW STOWRZYSZENIA „Traugutt dla przyszłości”
1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................
2. PESEL ...................................................................................................................................
3. Imiona rodziców ...................................................................................................................
4.Adres zameldowania na pobyt stały ...................................................................................
99999999999999999999999.9999999999999999..
99999999999999999999999.9999999999999999..
5.Średnia ocen lub co najmniej 80 punktów z egzaminu gimnazjalnego ...........................

......................................................................
( podpis osoby uprawnionej do składania wniosku )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
dla potrzeb związanych z projektem.
....................................................
( miejscowość, data )

........................................................................
( podpis osoby uprawnionej do składania wniosku )

Do wniosku załączam:
1.Oświadczenie o składzie rodziny
2.Dokumenty potwierdzające dochód rodziny

Załącznik Nr 2
Do celów stypendialnych finansowanych
ze środków Stowarzyszenia „Traugutt dla przyszłości”

Oświadczenie
o składzie rodziny ucznia ubiegającego się o pomoc stypendialną
1.Imię i nazwisko ucznia

......................................................................

2.PESEL

......................................................................

3.Imiona rodziców

......................................................................

4.Adres zamieszkania

......................................................................

Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:

Lp.

Nazwisko i imię

Data
Stopień
urodzenia pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki,
inne źródło utrzymania

1
2
3
4
5
6
7
8

Oświadczam, że w trzech ostatnich miesiącach średni miesięczny dochód netto na
członka rodziny wynosił 666666666.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej
pomocy materialnej oświadczam, że podane informacje dotyczące mojej rodziny,
żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów i ich
wysokość są kompletne i zgodne z prawdą.

.............................................
( miejscowość, data )

....................................................
( podpis osoby składającej wniosek)

Załącznik Nr 3
Do celów stypendialnych finansowanych
ze środków Stowarzyszenia „Traugutt dla przyszłości”

.....................................................
( Imię i nazwisko)

..........................................................
( adres zamieszkania )

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W CIĄGU TRZECH MIESIECY
POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 233 §1 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 533 z poźn. zm.) –
oświadczam, że w okresie od dnia ……………………. do dnia ………….………. uzyskałam/em (ze
wszystkich źródeł utrzymania) całkowity dochód netto w wysokości ……………………….. co w
przeliczeniu na jeden miesiąc daje kwotę …………………

..............................................
( miejscowość, data )

.................................................
( podpis)

Do wniosku załączam:
1.Zaświadczenie o dochodach netto z trzech ostatnich miesięcy wystawione przez
pracodawcę lub oświadczenie o niemożności uzyskania takiego zaświadczenia lub
oświadczenie o utracie pracy wraz z załącznikami.

Pouczenie:
art. 233 § 1 – Kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowod w postępowaniu sądowym
lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr
175 poz. 1362 z poźn. zm).

Załącznik Nr 4
Do celów stypendialnych finansowanych
ze środków Stowarzyszenia „Traugutt dla przyszłości”

.......................................................................
( imię i nazwisko )
.......................................................................
( adres zamieszkania )
.......................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że od dnia .................................. utraciłem (am) dochód z tytułu
zatrudnienia w ..................................................................................................................
( wpisać nazwę i adres zakładu pracy )

.....................................................
( podpis )

Do oświadczenia załączam :
1.Świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy
2.Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna

Załącznik Nr 5

Wykaz konkursów i olimpiad zakwalifikowanych do przyznania punktów w ramach ubiegania się o
stypendium Stowarzyszenia Traugutt dla Przyszłości.
Gimnazjaliści
1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów
2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów
3. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów gimnazjów
4. Wojewódzkie Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów
5. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów
6. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów
7. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów
8. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów
9. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów
10. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów
11. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów
12. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów
Licealiści

Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Języka Białoruskiego
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Artystyczna
- sekcja plastyki
- sekcja muzyki
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Załącznik Nr 6

Decyzja Komisji Stypendialnej
działającej w Stowarzyszeniu „Traugutt dla przyszłości” w Częstochowie
Komisja Stypendialna działając na podstawie Regulaminu stypendium Stowarzyszenia
„Traugutt dla przyszłości” na rok szkolny 2012/2013, po rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez
5555555555555555555555555555555555555555
( imię i nazwisko ucznia )

zamieszkałego w 55555555555555555555555555555555
( adres stałego miejsca zamieszkania )

ucznia klasy 5555
podjęła następującą decyzję :
1) przyznaje się pomoc stypendialną w kwocie 100 zł miesięcznie na okres od 1 października
2012 do 30 kwietnia 2013r.
2) odmawia się przyznania pomocy materialnej, z uwagi na niespełnienie kryterium
dotyczącego5555555555555555555555555555...........
( wpisać uzasadnienie)

Podpisy członków Komisji

Częstochowa, dnia

Przyjąłem do wiadomości. Kwotę stypendium proszę przelać na konto w banku 5555555555
5555555555555555555555555555555555555. 5555555.
(numer konta)

55555555555555.
data

55555555555555555
czytelny podpis rodzica

Załącznik Nr 7

Decyzja Komisji Stypendialnej
działającej w Stowarzyszeniu „Traugutt dla przyszłości” w Częstochowie
Komisja Stypendialna działając na podstawie Regulaminu stypendium Stowarzyszenia
„Traugutt dla przyszłości” na rok szkolny 2012/2013, po rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez
5555555555555555555555555555555555555555
( imię i nazwisko ucznia )

zamieszkałego w 55555555555555555555555555555555
( adres stałego miejsca zamieszkania )

ucznia klasy 5555
podjęła następującą decyzję :
1) przyznaje się pomoc stypendialną w kwocie 100 zł miesięcznie na okres od 1 października
2012 do 30 czerwca 2013r.
2) odmawia się przyznania pomocy materialnej, z uwagi na niespełnienie kryterium
dotyczącego 55555555555555555555555555555555...........
( wpisać uzasadnienie)

Podpisy członków Komisji

Częstochowa, dnia.

Przyjąłem do wiadomości. Kwotę stypendium proszę przelać na konto w banku 5555555555
5555555555555555555555555555555555555. 5555555.
(numer konta)

55555555555555.
data

55555555555555555
czytelny podpis rodzica

Załącznik Nr 8

Decyzja Komisji Stypendialnej
działającej w Stowarzyszeniu „Traugutt dla przyszłości” w Częstochowie
Komisja Stypendialna działając na podstawie Regulaminu stypendium Stowarzyszenia
„Traugutt dla przyszłości” na rok szkolny 2012/2013, po rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez
5555555555555555555555555555555555555555
( imię i nazwisko ucznia )

zamieszkałego w 55555555555555555555555555555555
( adres stałego miejsca zamieszkania )

ucznia klasy 5555
podjęła następującą decyzję :
odmawia się przyznania pomocy materialnej, z uwagi na niespełnienie kryterium
dotyczącego wymogu uzyskania 80 punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Podpisy członków Komisji

Częstochowa, dnia55555555..

