REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO FUNDACJI „ŻÓŁTY SZALIK”
I. Cele Programu
1. Wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz młodzieży z trudnościami w nauce
będącymi w trudnej sytuacji materialnej.
2. Wzmacnianie więzi społecznych uczniów z Ziemią Braniewską.
II. Odbiorcy Programu
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (piątych i szóstych klas),
gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych i policealnych będących w trudnej sytuacji materialnej,
osiągający szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym
kierunku, Zostaną też ufundowane Stypendia specjalne dla uczniów z trudnościami w nauce
będących w trudnej sytuacji materialnej.
2. O stypendium ubiegać się mogą również uczniowie, którzy otrzymywali stypendium w
poprzednim roku szkolnym w sytuacji jeśli:
a) ich średnia ocen oraz sytuacja materialna kwalifikuje ich do ubiegania się o stypendium
b) znacząco podnieśli swoje wyniki w przypadku uczniów z trudnościami w nauce.
3. Kryterium przyznania stypendium dla ucznia będzie zameldowanie na terenie Powiatu
Braniewskiego oraz edukacja w szkołach znajdujących się na terenie Powiatu.
III. Zasady przyznawania stypendiów
1.W imieniu Fundacji Żółty Szalik wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w
oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Fundacji ,,Żółty Szalik”.
2.Stypendia podstawowe, skierowane do uczniów z dobrymi wynikami w nauce
Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
a) wyniki w nauce - do 45 punktów
b) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium - do 20 punktów
c) do dyspozycji Komisji (za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalność w organizacjach
pozarządowych, działalność ekologiczną, wolontariat itp.) - do 35 punktów.
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Osoba oświadczająca dochód „0” zobowiązana jest przedstawić/oświadczyć, z czego się utrzymuje.
4. Stypendia specjalne, skierowane do uczniów z trudnościami w nauce
Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
a) problemy w nauce - do 40 punktów( na jednego ucznia)
b) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium - do 20 punktów
c) do dyspozycji Komisji (zobowiązanie szkoły/nauczyciela do wsparcia ucznia w zakresie
poprawienia wyników w nauce) - do 40 punktów. To kluczowe kryterium, niezbędne do
przyznania stypendium.
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Osoba oświadczająca dochód „0” zobowiązana jest przedstawić/oświadczyć, z czego się utrzymuje.
W przypadku stypendiów specjalnych postępy wykazane/monitorowane będą:
- w nauce – na zakończenie półrocza szkolnego
- frekwencji na zajęciach lekcyjnych - co miesiąc
Postępy w nauce monitorowane będą co kwartał poprzez kontakt z nauczycielem/szkołą.
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W przypadku niedopełnienia ww. warunków (tj. poprawy wyników w nauce bądź/i poprawy
frekwencji na zajęciach lekcyjnych), stypendium specjalne może zostać wstrzymane lub cofnięte o
czym decyduje Komisja stypendialna.
W przypadku znaczącej poprawy uczniów z trudnościami w nauce w trudnej sytuacji materialnej
uczeń ma prawo wnioskowania o przedłużenie stypendium na kolejny rok szkolny. O przedłużeniu
stypendium decyduje Komisja stypendialna.
1.Stypendia otrzymają osoby, które otrzymają największą ilość punktów.
2.Po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Zarząd Fundacji, jest ona ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
3.Darczyńcom Funduszu Stypendialnego przysługuje prawo wskazania stypendysty z listy
przyznanych stypendiów.
4.Stypendysta z orzeczeniem o niepełnosprawności to stypendium może przeznaczyć na cele
rehabilitacyjne np. leki.
IV. Jednorazowe stypendia okolicznościowe.
1. Komisja stypendialna ma prawo przyznać jednorazowe stypendium okolicznościowe.
2. Stypendium jednorazowe przyznawane jest przez Komisję na podstawie następujących
kryteriów:
a) Trudnej sytuacji materialnej ucznia
b) Dobrych wyników w nauce
c) Osiągnięć sportowych
d) Zaangażowania ucznia w wolontariat, działalność kulturalną, sportową, organizacji
pozarządowych itp.
e) Opinii ze szkoły czy organizacji/instytucji, w której uczeń się udziela
f) Celu, na który uczeń wnioskuje o przyznanie stypendium
3. Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium okolicznościowego mogą wpływać w
okresie całego roku szkolnego.
4. Stypendium może zostać cofnięte w przypadku niewykorzystania go zgodnie z
przedstawionym we wniosku celem. O cofnięciu stypendium decyduje Komisja
stypendialna.

V. Zasady organizacyjne
1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły policealne mające siedzibę na terenie powiatu braniewskiego, Rady
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Rodziców, Rady Szkół, organizacje pozarządowe, darczyńcy Funduszu Stypendialnego oraz osoby
prywatne.
2. W programie nie mogą uczestniczyć:
- dzieci pracowników Fundacji Żółty Szalik
- dzieci członków Komisji Stypendialnej Fundacji ,,Żółty Szalik”
- dzieci członków Rady i Zarządu Fundacji ,,Żółty Szalik”.
3. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 1 października 2015 r.
4. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Fundacji Żółty Szalik prawidłowo
wypełnionego, zgodnego z regulaminem i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium, drogą
pocztową lub osobiście. Formularz wniosku (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu)
dostępny jest w biurze Fundacji ,,Żółty Szalik” przy ul. Gdańskiej 19a w Braniewie w godz. 10.0016.00, tel. +48 506 142 796 , +48 792 054 774 oraz na stronie internetowej Fundacji:
www.zoltyszalik.org

5. Nie będą przyjmowane wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie.
6. W szczególnych sytuacjach Komisja ma prawo odstąpić od postanowień Regulaminu.
7. Komisja ma prawo zaprosić kandydata na rozmowę w celu omówienia kwestii podlegających
wątpliwościom.
8. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego tj. na 10 miesięcy. W roku
szkolnym 2015/2016 stypendia przyznawane będą na okres 9 m/c, tj. od października 2015 r. do
czerwca 2016 r.
9. Wysokość stypendium wynosi od 80 do 150 zł miesięcznie. Kwota stypendium dla
poszczególnych stypendystów ustalana jest przez Komisję Stypendialną. Komisja może przyznać
stypendia jednorazowe, okolicznościowe.
VI. Postanowienia końcowe
1. Lista stypendystów zostanie ogłoszona 30 października br. poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej www.zoltyszalik.org
2. Osoby, które uzyskają stypendia, podpiszą z Zarządem Fundacji Umowę stypendialną określającą
warunki i tryb udzielania stypendiów
3. Stypendiów zostanie wypłacone w trzech transzach (Grudzień, Marzec, Czerwiec) w biurze
Fundacji
4. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd na wniosek Komisji Stypendialnej,
jeśli zostanie stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady określone
w regulaminach Fundacji, szkoły/uczelni, do której uczęszcza.
5. Wniosek o wstrzymanie lub cofnięcie stypendium może złożyć instytucja lub organizacja
składająca Wniosek o udzielenie stypendium.
6. Osoba, która otrzyma stypendium z Fundacji ,,Żółty Szalik” zobowiązuje się do promowania tego
faktu w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.
7. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Fundację swoich danych osobowych w celach
promocyjnych.
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8. Stypendysta, podpisując umowę z Zarządem, może zadeklarować świadczenie pracy
Wolontarystycznej, w tym na rzecz fundatora (wymiar czasu do określenia w umowie
stypendialnej).
9. Po rozstrzygnięciu konkursu, informacja o przyznanych stypendiach przekazana zostanie szkołom,
w których stypendyści pobierają naukę.
10. Wolna od podatku jest kwota stypendium w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym
3.800 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o
p.d.o.f.).
11. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym regulaminie. Niniejszy regulamin oraz
zmiany zatwierdza Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
12. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
13. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu.
Stypendia finansowane są z darowizn od osób prywatnych i firm

Małgorzata Dębicka

Marian Nadziejko

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Prezes Fundacji

Braniewo, ........................... r.
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