REGULAMIN
Przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

§1
Regulamin określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
uzdolnionym uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w
Warszawie ufundowanych przez Fundację „Fundusz Stypendialny XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie”.
§2
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące
kryteria:
a) są uczniami XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w
Warszawie,
b) wykazują się talentem i rozwijają ten talent,
c) uzyskują dobre wyniki w nauce;
 z wybranych przedmiotów są uczniami wyróżniającymi się lub
rokującymi,
 z pozostałych przedmiotów uzyskują oceny co najmniej pozytywne.
d) posiadają rekomendacje wychowawcy, lub najwyższą ocenę z zachowania na
świadectwie ukończenia gimnazjum w przypadku pierwszego semestru nauki,
e) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1 200 zł,
 w przypadku dochodu większego niż wyżej wymieniony wiarygodnie
wyjaśniają przyczyny niedostatku materialnego.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek powinien zawierać m.in. oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych
o zarobkach, co stanowi jednocześnie ich zgodę na przyznanie stypendium.
4. Wniosek należy złożyć do Szkolnej Komisji Stypendialnej, która po zaopiniowaniu
przekazuje go Fundacji.

§3
1. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy pierwszej, po raz pierwszy na
początku drugiego semestru nauki i na podstawie:
b) przedstawionych przez ucznia dokumentów,
c) rekomendacji Szkolnej Komisji Stypendialnej
Wniosek winien być złożony do 15 stycznia danego roku.
2. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Rada Fundacji.
Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Posiedzenia

3. Stypendium przyznawane jest na semestr nauki. Dla potrzeb niniejszego regulaminu
przyjmuje się, że każdy semestr to 6 miesięcy;
a) od 1 sierpnia do 31 stycznia,
b) od 1 lutego do 31 lipca.
Stypendium wypłacane jest przez wszystkie 6 miesięcy semestru.
§4
1. Zakłada się, że raz przyznane stypendium przysługiwać będzie uczniowi przez cały
okres nauki w Liceum. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji.
2. Weryfikację przeprowadza Rada Fundacji co semestr po złożeniu przez ucznia
Formularza Aktualizacyjnego ( wzór w załączniku nr 2), zawierającego opinie
wychowawcy, oceny z końca semestru oraz dodatkowe informacje na temat
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach itp.
3. Nie złożenie formularza aktualizacyjnego w terminie 14 dni od dnia obrad Rady
Pedagogicznej podsumowującej wyniki nauki za dany semestr powoduje
wygaśnięcie prawa do stypendium.
4. Formularz aktualizacyjny składa się do Fundacji za pośrednictwem wychowawcy.
§5
1. W szczególnych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom innych klas
niż pierwsza. W takich sytuacjach stypendium przyznawane jest na okres jednego
semestru.
2. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania stypendium uczniom
klas pierwszych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na okres pierwszego
semestru nauki ( od 1 sierpnia do 31 stycznia).

3. Stypendia przyznane zgodnie z §5 mają charakter jednorazowy. Dopuszcza się
jednak ponowne ubieganie o takie stypendium uczniów z klas innych niż pierwsza.

Przyznawane są każdorazowo wyłącznie na podstawie wniosku zgodnego z
załącznikiem 1, złożonego na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu, za
które stypendium ma być wypłacane.
§6
Uczeń zobowiązany jest do poinformowania o zmianie sytuacji finansowej rodziny
każdorazowo przy składaniu formularza aktualizacyjnego.
Zobowiązany jest także bezzwłocznie poinformować o zmianie sytuacji materialnej,
która skutkuje przekroczeniem kryteriów o których mowa w §2 ust. 1e
§7
1. W zależności od potrzeb i życzenia ucznia stypendium wypłacane jest w różnych
formach m.in. poprzez pokrywanie kosztów transportu, pomocy naukowych,
mieszkania jak również przez wypłaty gotówkowe.
2. Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, do ostatniego dnia roboczego za
następny miesiąc z góry.
§8
1. O ilości i wysokości przyznanych stypendiów decyduje Rada Fundacji biorąc pod
uwagę kondycję finansową Fundacji oraz zapisy ust. 2.
2. Wysokość stypendium:
a) jest określana indywidualnie,
b) może być zmienna w czasie w zależności od aktualnej sytuacji ucznia,
3. W trakcie trwania semestru, na który zostało przyznane stypendium jego wysokość
nie może ulec zmianie.
§9
1. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest uchylana przez Radę Fundacji w
porozumieniu ze Szkolną Komisją Stypendialną w przypadku:
a) podania przez ucznia nieprawdziwych lub niepełnych danych,
b) nie zgłoszenia zmian stanu faktycznego uzasadniających cofnięcie lub
obniżenie świadczenia,
c) ukarania, zawieszenia w prawach ucznia lub relegowania ze szkoły,
d) Uzyskania negatywnej oceny z zachowania.
2. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonej z przyczyn
wymienionych w §9 ust. 1a i 1b uczeń zobowiązany jest zwrócić Fundacji.
§10
Wykonanie i nadzór nad realizacją powyższych zapisów powierza się Zarządowi
Fundacji.

