Regulamin
przyznawania stypendium w Programie Stypendialnym
Fundacji im. Ignacego Mościckiego

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji im. Ignacego Mościckiego
w Tarnowie , zwany dalej Regulaminem, określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru
Stypendystów oraz tryb wypłacania i przebiegu stypendium.
2. Program Stypendialny realizowany jest przez
w Tarnowie.

Fundację im. Ignacego Mościckiego

3. Szczegółowe warunki wypłacania przyznanego stypendium w Programie Stypendialnym
określone zostały w Umowie Stypendialnej, zawieranej między Uczestnikiem a Fundacją
im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.

§2
CELE PROGRAMU STYPENDIALNEGO
1. Program Stypendialny skierowany jest do uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie zwanym dalej Szkołą, posiadających
udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów technicznych.
2.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe uczniów, którzy osiągają
co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
§3

ORGANIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO
1. O stypendium może się ubiegać się każdy uczeń klas II – IV Szkoły. W przypadku, gdy uczeń
nie ukończył 18 roku życia, w jego imieniu wniosek składa przedstawiciel ustawowy.
O stypendium uczeń ubiega się składając Wniosek o stypendium naukowe w ramach
Programu Stypendialnego Fundacji im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanym dalej Wnioskiem.
2. Wnioski należy składać do Sekretariatu Szkoły w terminie do 30 września za poprzedni rok
szkolny. Do wniosku składający powinien dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
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3. Przystępując do udziału w Programie Stypendialnym uczeń (oraz jego przedstawiciel
ustawowy w przypadku gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia) zwany dalej Uczestnikiem,
wyraża zgodę na udział w nim na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i akceptuje
jego postanowienia poprzez podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz
akceptacji jego treści, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Poprzez złożenie wniosku o przyznanie stypendium, każdy z Uczestników wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia
Programu Stypendialnego, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
4. Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik Programu Stypendialnego ma prawo wglądu
do swoich danych.
5. Wnioski rozpatruje Szkolna Komisja Stypendialna którą powołuje Dyrektor Szkoły do dnia
30 września.
6. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski raz w roku, w terminie do 2 tygodni od zakończenia
naboru wniosków. Każdorazowo powstaje Protokół Prac Komisji Stypendialnej stanowiący
podstawę do przyznania stypendium, będący załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Wyłonione wnioski o stypendium Fundacji im. Ignacego Mościckiego zatwierdza Prezes
Fundacji.
8. Program Stypendialny zakłada coroczną realizację stypendiów. Pierwsza jego realizacja
przypada na rok szkolny 2014/2015.
9. Fundacja im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie zastrzega sobie prawo wstrzymania
Programu Stypendialnego bez konieczności uzasadnienia.
10. Fundacja im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie zastrzega sobie prawo wstrzymania
wypłacania stypendium w przypadkach określonych w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu lub
w przypadku wystąpienia okoliczności potwierdzających pogorszenie kondycji finansowej
Fundacji.
§4
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ORAZ KRYTERIA OCENY

1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, nie wcześniej niż
po zakończeniu pierwszej klasy i wypłacane jednorazowo w kolejnym roku szkolnym.
O wysokości stypendium i ilości przyznanych stypendiów decyduje każdorazowo Komisja
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Stypendialna w porozumieniu z Fundacją im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie biorąc pod
uwagę możliwości finansowe Fundacji.
2. Komisja Stypendialna udziela stypendium na podstawie złożonego wniosku, w oparciu
o następujące kryteria:
a. Obligatoryjne:
- średnia ocen rocznych - minimum 4, 75;
- średnia ocena z przedmiotów zawodowych - minimum 4,0;
- ocena roczna z zachowania – co najmniej bardzo dobra.
b. Szczególne:
- udokumentowany udział w konkursach oraz olimpiadach technicznych na szczeblu
pozaszkolnym,
- opinia wychowawcy.

3. Komisja Stypendialna dokonuje weryfikacji obligatoryjnych kryteriów oraz oceny kryteriów
szczególnych. Dokumentuje działania, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
w Protokole Prac Komisji Stypendialnej, który zatwierdza Prezes Fundacji im. I . Mościckiego.
Po zatwierdzeniu Protokołu Prac Komisji Stypendialnej sporządzana jest Umowa Stypendialna
z Uczestnikiem.
4.

Stypendium Fundacji im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie wypłacane jest jednorazowo,
w terminie do końca pierwszego okresu roku szkolnego, w następnym roku szkolnym za które
jest przyznawane. Stypendium wypłacane jest przelewem na konto wskazane przez
Uczestnika programu.

5. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium, wstrzymania
wypłaty stypendium, decyzję o zawarciu kolejnej Umowy Stypendialnej z Uczestnikiem oraz
decyzje we wszelkich innych sprawach dotyczących Programu Stypendialnego, które nie
zostały przewidziane w niniejszym Regulaminie.
6. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
7. Komisja Stypendialna może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacenia Stypendium
w przypadku:
a. przeniesienia Uczestnika do innej szkoły ponadgimnazjalnej,
b. wymierzenia Uczestnikowi kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. przedstawienia przez Uczestnika we wniosku o stypendium nieprawdziwych
informacji,
d. stwierdzenia nagannego zachowania Uczestnika naruszającego dobry wizerunek
Fundacji im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

3

8. Komisja Stypendialna decyduje czy wypłata stypendium zostaje wstrzymana wraz
z odebraniem prawa do stypendium czy jedynie zawieszona.
9. Uczestnik, bądź jego przedstawiciel ustawowy, zobowiązany jest do dokonania z kwoty
stypendium potrąceń zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
2. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Komisja Stypendialna decyduje
o dalszym trybie postępowania.
3. Fundacja im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz
zmian w Regulaminie.
4. Fundacja im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie zastrzega sobie prawo do opublikowania
imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Uczestnikach Programu Stypendialnego, jak
również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, Internetu oraz innych mediów, zaś
Uczestnik Programu Stypendialnego wyraża zgodę na powyższe .
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2014 roku.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Wniosek o stypendium naukowe w ramach Programu Stypendialnego Fundacji
im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie;
Załącznik nr 2: Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacją Regulaminu
przyznawania stypendium w Programie Stypendialnym Fundacji im. Ignacego Mościckiego
w Tarnowie
Załącznik nr 3: Protokół Prac Komisji Stypendialnej;
Załącznik nr 4: Umowa Stypendialna;
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