Regulamin Stypendium
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer

Art. 1 1. Prywatne stypendium ufundowane jest przez Rodzinę zorganizowaną w
Stowarzyszenie Edukacyjne im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer.
2. Stypendium przeznaczone jest dla dziecka z niezamożnej rodziny, uczęszczającego
do ostatniej klasy Szkoły Podstawowej w Branicach, celem umożliwienia mu nauki
w gimnazjum i liceum, a w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia także
podczas studiów.
3. Środki finansowe ze stypendium winny być spożytkowane na rzecz stypendysty
na : zakup podręczników, niezbędnych pomocy naukowych, opłacanie internatu
(akademika), dojazdów do szkoły, wyżywienia w szkole, opłacanie zajęć
sportowych, dodatkowych, itp.
4. Stypendium zostanie przyznane jednorazowo w roku szkolnym 2005/2006. Może
być przyznawane w latach następnych na zasadach określonych w tym
„Regulaminie”.
5. Otrzymywanie tego stypendium nie stanowi przeszkody w korzystaniu z innych
form pomocy stypendialnej przez beneficjanta.
Art. 2 1. Stypendium będzie przyznawane w miesiącu czerwcu przez Radę Stypendialną w
drodze konkursu i będzie wypłacane od 1 września. W przypadku utraty stypendium
przez stypendystę z powodów określonych niniejszym Regulaminem, Rada
Stypendialna może przyznać stypendium osobie, która w ostatnim konkursie zajęła
drugie miejsce.
2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy kończą szóstą klasę szkoły
podstawowej i zamierzają podjąć naukę w gimnazjum a następnie liceum.
3. Stypendium będzie wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Branicach z konta
Stowarzyszenia, na podstawie dokumentu wydanego przez „osobę upoważnioną”
(art.5 p.4 Regulaminu Stowarzyszenia) do dnia 10-tego każdego miesiąca.
4. Wysokość stypendium wyniesie nie mniej niż 300 (trzysta) zł. w okresie nauki w
gimnazjum i nie mniej niż 400 (czterysta) zł. w okresie nauki w liceum i będzie
wypłacane przez 12 miesięcy w roku. Stypendysta mający szczególne
osiągnięcia (wzorowa ocena z zachowania, średnia ocen powyżej 4,5, udział w
olimpiadzie na szczeblu pozaszkolnym itp.) w dany roku szkolnym otrzyma decyzją
Rady Stypendialnej dodatek w wysokości 50 (pięćdziesięciu) złotych miesięcznie.
5. Zaprzestanie wypłacania stypendium z powodu rozwiązania Stowarzyszenia nie
może być podstawą roszczeń finansowych wobec fundatorów.
Art. 3 1. Do konkursu, o którym mowa w art.2 p 1 może przystąpić dziecko, które spełni
następujące warunki:

a) otrzyma pisemną zgodę rodziców na pobieranie stypendium.
b) przedstawi zaświadczenie wydane przez wychowawcę klasy lub Dyrektora
szkoły, że pochodzi z niezamożnej rodziny a dzięki stypendium będzie mogło
kontynuować naukę.
c) zapozna się z „Regulaminem stypendium” i złoży oświadczenie, że zna jego
treść oraz będzie przestrzegać jego warunków.
d) przedstawi do dnia 17 czerwca 2016r. pisemną pracę na dowolny temat
związany z regionem swego zamieszkania (na dyskietce w edytorze Word).
Prace te będzie przyjmować w szkole pani mgr Teresa Mańkiewicz-Czyszczoń.
e) przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej w ustalonym terminie (czerwiec 2016r),
którą przeprowadzi Rada Stypendialna.
f) przedstawi świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen nie
niższą niż uzyskało 50% „lepszych” uczniów z klas szóstych szkoły na
zakończenie roku.
g) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.06.2016r. i podane do publicznej
wiadomości w sposób przyjęty w Szkole Podstawowej w Branicach.

Art. 4 1. Rada Stypendialna, o której mowa w art.2 p 1 składa się z czterech osób: dwóch
wyznaczonych przez Stowarzyszenie (w tym Przewodniczący Rady), jednej
wyznaczonej przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Branicach – po uzgodnieniu
z Rodziną fundatorów i jednej wyznaczonej przez Dyrekcję Banku Spółdzielczego
w Branicach – po uzgodnieniu z Rodziną .
2. Rada Stypendialna spotyka się przynajmniej jeden raz w roku, w miesiącu czerwcu
w terminie uzgodnionym i podanym przez Przewodniczącego co najmniej dwa
tygodnie wcześniej.
3. Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w razie
równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Rada rozstrzyga w konkursie o przyznaniu stypendium, corocznie decyduje o
dalszym jego przyznawaniu a także o wstrzymaniu jego przyznawania lub obniżeniu
jego wysokości. Może także decydować o podwyższeniu stypendium lub przyznaniu
nowego stypendium w zależności od możliwości finansowych.
5. Rada może domagać się od stypendysty (lub jego rodziców) dokumentów
poświadczających sposób wydatkowania pieniędzy ze stypendium. W razie
wykorzystywania środków finansowych na cele inne niż wymienione w art. 1 p. 3
Rada może wstrzymać wypłacanie stypendium.
6. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
Art. 5 1. Beneficjant stypendium musi spełnić w ciągu całego okresu jego pobierania
następujące warunki:
a) uzyskać w każdym semestrze średnią ze wszystkich przedmiotów nie mniejszą
niż 4,0 podczas nauki w gimnazjum, a w liceum 3,8.
b) uzyskać ze sprawowania ocenę nie gorszą niż „dobra”.
c) przedstawić Radzie Stypendialnej raz w roku, najpóźniej do dnia 31 maja pracę
na dowolny temat dotyczący regionu swego zamieszkania (co najmniej 4 strony
formatu A-4 - druk komputerowy lub dyskietka w edytorze Word).
d) wziąć udział w dowolnej akcji społecznej (lub zorganizować taką akcję) i
przedstawić w terminie jak w pkt 1. c) poświadczenie ze Szkoły , Gminy lub
organizacji pozarządowej np. „Caritas”

e) jeden raz w okresie wakacji letnich, w ustalonym wcześniej terminie spędzić
tydzień wakacji z Rodziną fundatorów (na jej koszt) w warunkach biwakowych.
2. Nie spełnienie warunków z punktów: a) oraz b) powoduje obniżenie wysokości
stypendium do połowy w następnym semestrze a w razie dalszego ich niespełnienia w
kolejnych dwóch semestrach cofnięcie stypendium - z zastrzeżeniem, że w kolejnych
semestrach stypendysta (ka) uzyska lepszą średnią ocen niż poprzednio- w przeciwnym
wypadku stypendium zostanie cofnięte.
3. Nie spełnienie warunków z punktu d) powoduje zmniejszenie stypendium do połowy w
następnym semestrze, a w razie dalszego ich nie spełniania cofnięcie stypendium.
4. Nie spełnienie warunków z punktu c) powoduje natychmiastowe cofnięcie stypendium.
5. Stypendysta kończący szkołę średnia, po spełnieniu warunków z punktu 1-szego otrzyma
stypendium w okresie wakacji (lipiec-sierpień), w przypadku ich nie spełnienia stypendium
będzie wypłacane do czerwca.
Art.6 Palenie tytoniu i picie alkoholu (przez stypendystę poniżej 18 roku życia a także
używanie narkotyków i konflikt z prawem mogą być podstawą cofnięcia stypendium.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Stypendialna.

