
 

 

REGULAMIN 

 

Przyznawania i przekazywania  stypendium socjalnego Fundacji „Ku Mądrości” 

im. dr  Anny Dux  

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundatorem stypendiów jest Fundacja „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux z siedzibą w 

Sokołowie Podlaskim. 

2. Fundusze przeznaczone na program stypendialny pochodzą z odpisów 1% podatku 

przekazywanego Fundacji przez darczyńców. 

3.  Stypendium socjalne Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux, zwane dalej „stypendium” 

przyznawane jest na każdy semestr roku szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół 

Salezjańskich (ZSS) w Ostródzie i Sokołowie Podlaskim. 

4. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie w całości lub częściowo  kosztów związanych z 

opłatą czesnego lub pokrycie kosztów zajęć dodatkowych w ZSS. 

5. Celem tego programu stypendialnego jest wspomaganie uczniów zdolnych ale znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.  

 

 

§ 2 

 

1. Zarząd Fundacji powołuje lokalną komisję stypendialną w celu kwalifikacji kandydatów i 

prześle ich listę wraz z dokumentacją do siedziby Fundacji. 

2. Stypendia przyznaje  komisja powołana przez Zarząd Fundacji. 

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu Zarządu Fundacji.  

 

 

II. Kryteria przyznawania stypendium  

 

§ 3 

 

1.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy znajdują się aktualnie w 

rejestrze szkoły, oraz spełniają następujące kryteria:  

a) Pochodzą z rodzin znajdujących  się aktualnie w trudnej sytuacji materialnej i rodzin 

wielodzietnych. 

b)  Osiągają dobre wyniki w nauce.  

c) Posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i przestrzegają Statutu i Regulaminu 

Ucznia ZSS.    

2. Pierwszeństwo w przyznaniu stypendiów mają uczniowie 

  o najniższych dochodach w rodzinie 

 będący  na utrzymaniu jednego z rodziców   

 dotknięci przewlekłą chorobą, lub niepełnosprawnością  

 których rodzice utrzymują się z renty chorobowej, inwalidzkiej lub opiekuńczej 

3. Prawo do stypendium traci uczeń, który:  

a)  Zmienia szkołę w trakcie trwania semestru  

b) Naruszył prawo szkolne zapisane w Statucie Szkoły bądź Regulaminie Ucznia i otrzymał 

przewidzianą tamże karę. 

 



 

 

 

 

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 

§ 4 

 

1.  Dyrekcja ZSS  poinformuje uczniów i rodziców o możliwości ubiegania się o stypendium 

Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux 

2. Uczniowie spełniający warunki składają wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji 

rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami. Termin składania wniosków upływa 10 

października .  

3. Komisja stypendialna ZSS rozpatruje wnioski i przesyła je wraz z dokumentacją do siedziby 

Fundacji w celu zatwierdzenia ich przez Zarząd Fundacji  

4. Lista stypendystów zostanie ogłoszona do końca października.  

 

 

IV. Wypłata stypendium  

§ 5 

 

1. Fundacja za pośrednictwem ZSS powiadomi stypendystów przyznaniu stypendium.  

2. Wysokość stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny. 

3. O wysokości kwoty przeznaczonej na stypendia decyduje Zarząd Fundacji. 

4. Stypendium będzie wypłacane w porozumieniu z Dyrekcją ZSS semestralnie lub rocznie  na  

konto ZSS.    

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

 

1. W każdym semestrze stypendia będą przyznawane w takiej liczbie, na którą pozwala 

fundusz Fundacji.  

2. Ostateczną decyzję także w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Zarząd 

Fundacji.  

3. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

 

          Zarząd Fundacji  


