REGULAMIN LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO KORAB
rok szkolny 2018/19
PREAMBUŁA
Stypendyści Lokalnego Programu Stypendialnego KORAB ( dalej także jako „ LPS KORAB”) są jego
wizytówką. Stypendyści zobowiązują się przez okres udziału w Programie nie tylko dbać o własny
rozwój osobisty, ale również godnie reprezentować grupę, do której przystąpili i zachęcać innych do
włączania się w działania wolontaryjne Projektu w szerokim znaczeniu tego słowa.

§1
1.Celem Programu jest wspieranie uczniów którzy:
1) osiągają wysokie wyniki w nauce
2) osiągają wybitne wyniki w sporcie
3) są utalentowani artystycznie i jednocześnie wykazują się dużą aktywnością na rzecz szkoły,
miasta czy środowiska, w którym żyją.
2. Program skierowany jest do uczniów:
2.1.zamieszkałych na terenie powiatu staszowskiego, uczęszczających w Staszowie do:
1) szkół podstawowych – po ukończeniu klasy 6,
2) szkół gimnazjalnych
3) szkół ponadgimnazjalnych (1 i 2 klasa)
4) klas 3 szkół ponadgimnazjalnych- w przypadku kontynuacji wcześniejszej współpracy z LPS
KORAB.
2.2. zamieszkałych na stałe na terenie gminy Staszów, uczęszczających do szkół poza Staszowem:
1) szkół podstawowych – po ukończeniu klasy 6,
2) 3 klasy gimnazjum
3) szkół ponadgimnzjalnych (1 i 2 klasa)
4) klas 3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym poprzedzającym ogłoszony konkurs
stypendialny byli jego beneficjentami.
3. Program Stypendialny promuje placówki oświatowe, do których uczęszczają stypendyści.
§2
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM.
1.STYPENDIA NAUKOWE
1.1. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki z §1.i ponadto:
• średnia ich ocen za rok szkolny 2017/2018 wyniosła:
szkoły średnie - 4,75
gimnazja - 5,0
szkoły podstawowe - 5,0
• z zachowania ocena minimum bardzo dobra.
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• na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie ma ocen
niedostatecznych i dopuszczających
• posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach
rywalizacji uczniowskiej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
• wykazali się w sposób szczególny w innych dziedzinach działalności gminnej, szkolnej
i pozaszkolnej (publicystycznej, sportowej, artystycznej, wynalazczej i innej).
2. STYPENDIA SPORTOWE
2.1. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki z §1 i ponadto:
• średnia ocen za rok szkolny 2017/2018 wyniosła minimum 4,5
• z zachowania ocena minimum bardzo dobra
• przedstawią udokumentowane osiągnięcia w rozgrywkach ligowych, zawodach, turniejach,
olimpiadach, innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim, makroregionalnym,
wojewódzkim, krajowym
• na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie ma ocen
niedostatecznych i dopuszczających.
3. STYPENDIA ARTYSTYCZNE
3.1 O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki z §1 i ponadto:
• średnia ich ocen za rok szkolny 2017/2018 wyniosła minimum 4,5
• z zachowania ocena minimum bardzo dobra
• przedstawią udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, przeglądach
artystycznych i innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim na
kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie ma ocen
niedostatecznych i dopuszczających
• wykażą się w sposób szczególny w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
osiągają inne sukcesy w potocznym tego słowa znaczeniu przynoszące splendor szkole i
środowisku.
4. STATUS MATERIALNY RODZINY UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM
O stypendia naukowe, sportowe i artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, których dochód na
członka rodziny nie przekracza miesięcznie 1500 złotych netto na osobę. Do dochodu nie należy
wliczać 500 zł., przewidzianego "Programem Rodzina 500 Plus" wprowadzonym przez Rząd RP od 1
kwietnia 2016r. W przypadku uczniów spełniających jednakowe kryteria wynikające z niniejszego
Regulaminu, o przyznaniu stypendium będzie decydować niższy dochód na członka rodziny. W tym
wypadku brane będzie pod uwagę 500+.
5. WYSOKOŚĆ I TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW
• Stypendia są w wysokości od 1000 –3000 zł. wypłacane w dwóch ratach – do końca
października 2018 i do końca lutego 2019.
• Wysokość stypendium dla poszczególnych uczniów na rok szkolny 2018/2019 ustalona zostanie
podczas obrad Kapituły Programu.
• Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium w ramach niniejszego Programu.
6. WNIOSEK O STYPENDIUM
6.1. Wniosek o stypendium zamieszczony jest m.in.: na stronie www.fundacjavive.org w zakładce
Pliki do pobrania, Facebooku - tablicy Lokalnego Programu Stypendialnego KORAB.
6.2.Wniosek należy wypełnić komputerowo
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6.3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dołączenie do niego kserokopii:
• świadectwa za rok szkolny 2017/18
• dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata
• zaświadczenia, dyplomy, listy pochwalne, artykuły itp.
• dokumentów potwierdzających status materialny rodziny ucznia – o ile o takie dokumenty
wnioskujący zostanie poproszony
6.4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
• uczeń,
• dyrektor szkoły,
• nauczyciel przedmiotu lub wychowawca,
• rodzic lub opiekun prawny ucznia,
• prezes lub trener klubu sportowego,
• organizacje działające na terenie szkół
Wniosek o przyznanie stypendium uzupełnia uczeń oraz rodzic ucznia zgodnie z wytycznymi
zawartymi w formularzu wniosku. Uczeń osobiście lub w przypadku ucznia małoletniego rodzić oraz
sam rodzic w imieniu własnym składają oświadczenia w zakresie zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorami zamieszczonymi także na stronie
www.fundacjavive.org w zakładce Pliki do pobrania.

6.5. Wypełnione wnioski należy składać od 15 lipca do 10 sierpnia 2018 roku w poniedziałki
w godzinach 13.00-14.00 w siedzibie Lokalnego Programu Stypendialnego KORAB: PRZYSTAŃ
KORAB - ul. Kilińskiego 4 w Staszowie
6.6. Informacje telefoniczne można uzyskać po numerem tel.: 514 957 647
§3
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENIUM

1. Środki, w ramach których udzielane są stypendia, gromadzi i przekazuje Fundacja VIVE Serce
Dzieciom w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Programu, w tym Przewodniczącego wyznaczoną przez
Fundację VIVE Serce Dzieciom. Kapitułę zwołuje Koordynator Programu wyznaczony przez
Fundację VIVE Serce Dzieciom w terminie do dnia 10.09.2018r.
3. Kapituła, podczas rozpatrywania wniosków, z przeznaczonej kwoty na stypendia, zastrzega sobie
możliwość pozostawienia 10% na nagrody dla stypendystów za całoroczną pracę.
4. Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę Programu Stypendialnego zgodnie z obowiązującym ją
Regulaminem. Decyzję o przyznaniu (bądź nie) stypendium Kapituła podejmuje zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równowagi głosów,
decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. Realizację uchwał powierza się Zarządowi Fundacji VIVE
Serce Dzieciom.
5. Kapituła może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o ile zostanie taka zorganizowana.
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6. Kapituła Stypendialna rozpatrując złożone Wnioski, będzie brała pod uwagę zaangażowanie
ucznia w Program Stypendialny KORAB o ile uczeń był jego beneficjentem w latach poprzednich.
7. O rozmowie kwalifikacyjnej Kapituła zadecyduje po zapoznaniu się z przedłożonymi wnioskami
o stypendia.
8. Uchwały Kapituły są ostateczne i niepodważalne.
§ 4.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Przyznanie stypendium w jednym roku nie wyklucza otrzymania go w latach następnych.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań stypendysty określą umowy zawarte między
stypendystą, a Fundacją VIVE Serce Dzieciom.
3. Z posiedzeń Kapituły Przewodniczący przygotowuje protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Kapituły.
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