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Program Stypendialny 
ŻACZEK  

 
Program Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny 

jest współfinansowany ze środków Funduszu Rodziny Gavellów  
przy Fundacji im. Stefana Batorego 

 
 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Powiat m. Kielce 
 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
przyznawanych w ramach Programu Stypendialnego Żaczek przez Stowarzyszenie 
Świętokrzyski Fundusz Lokalny.  
 

Postanowienia ogólne 
1. Stypendium Żaczek, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest na okres 10 miesięcy (wrzesień 

2018 – czerwiec 2019) uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu m. Kielce z województwa 
świętokrzyskiego.  

2. Stypendia przyznaje 5-osobowa Komisja Stypendialna, w skład której wejdą 2 osoby wskazane przez 
Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny oraz 3 przedstawicieli darczyńców Funduszu 
Stypendialnego. 

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

 
 

Kryteria przyznawania stypendium 
 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy uczą się w szkole ponadgimnazjalnej 
na terenie powiatu m. Kielce. 

2. Kandydaci musza spełniać łącznie następujące kryteria: 
a. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1470 zł netto – np. PIT za 2017 r.  
b. osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) lub sukcesy w rozwijanych 
zainteresowaniach z dziedziny np. nauk ścisłych, humanistycznych, plastycznych, technicznych  
– świadectwo szkolne z 2017/2018. 
c. są aktywni społecznie, działają na rzecz swojego środowiska - udokumentowane przykłady działalności 
np.: zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia. 
d.  zamieszkują miejscowości do 30 tys. mieszkańców, w których mają utrudniony dostęp do dóbr 
kultury, edukacji i  edukacji pozaformalnej. 
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Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 
1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny poinformuje uczniów w szkołach objętych 

Programem o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendialnego Żaczek. 
2. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Stowarzyszenia 

swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium w postaci wniosku o stypendium wraz  
z wymaganymi załącznikami. Termin składania wniosków z wymaganymi załącznikami upływa  
28 września 2018 r. Brak któregoś z wymaganych załączników, może spowodować odrzucenie 
wniosku. 

3. Wyboru stypendystów dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powołana przez 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania 
stypendium jest ostateczna. 

4. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny w terminie co najmniej 2 tygodni od zakończenia 
rekrutacji ogłosi listę stypendystów. 

 

Wypłata stypendium 
 

1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny zawiadomi stypendystów osobiście lub 
pisemnie o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium. 

2. Stypendium może być przeznaczone m.in. na: 
- opłacenie czesnego w szkole 
- zakup podręczników i pomocy naukowych 
- opłacenie dojazdów do szkoły 
- opłacenie korepetycji, kursów językowych 
- zakup materiałów do twórczości artystycznej. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od następnego 
miesiąca, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku niewłaściwego wykorzystania 
przyznanego stypendium Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny w porozumieniu z Komisją 
Stypendialną Programu Stypendialnego Żaczek może wstrzymać wypłacanie stypendium i przyznać 
je następnej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone w regulaminie przyznawania 
stypendium. 

2. Wypłaty stypendium będą następowały zgodnie z zawartą umową stypendialną zawartą  
ze stypendystą. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny obsługujące Program Stypendialny 
ŻACZEK będzie wypłacało stypendium miesięcznie, w ostatni wtorek każdego miesiąca. 

3. Stypendyści będą składać raporty do Stowarzyszenia w terminach określonych w umowie 
stypendialnej. Raporty będą zawierać sposób wykorzystania stypendiów i szczególne osiągnięcia 
stypendystów w okresie otrzymywania stypendium.  

4. Stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za obsługę, przekazywanie informacji o Programie 
Stypendialnym Żaczek i osiągnięciach stypendystów do Fundacji im. Stefana Batorego.  


