REGULAMIN STYPENDIALNY
określający zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania
stypendium naukowo – rozwojowego Charlesa Merrilla
dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Karskiegow Nowym Sączu
Cel przyznawania stypendium
§1
Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniom szkoły
podstawowej i liceum. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo i
humanistycznie, którzy pragną kształcić się w Zespole Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej
możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły. Stypendium naukowo-rozwojowe jest przyznawane
uczniom od 1 września 2016 r.
Postanowienia ogólne
§2
1. Stypendium zostało fundowane przez Charlesa Merrilla.
2. Stypendium finansuje edukację stypendystów w ZSS „Splot” poprzez pokrycie części czesnego
należnego szkole. Promuje ono uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają
uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce oraz postawę szacunku i życzliwości wobec
innych ludzi.
Stypendium pokrywające koszt czesnego będzie przekazywane bezpośrednio na rachunek
bankowy szkoły.
3. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
a)
b)

4.
5.
6.
7.

posiadają świadectwo z wyróżnieniem;
wykazują się osiągnięciami edukacyjnymi, takimi jak udział w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych, turniejach, itp., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacjii Sportu z
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Z 2002 r., nr 13, poz. 125);
c) złożyli stosowny wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie Małopolskiego Towarzystwa
Oświatowego w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 7 (blankiet do pobrania w sekretariacie
MTO lub na stronie internetowej www.mto.org.pl);
d) uzyskali pozytywną opinię po rozmowie kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego
rodzicami (www.splot.info).
Stypendium przyznaje się jednorazowo na okres jednego roku szkolnego. Po tym okresie uczeń
może złożyć wniosek o ponowne przyznanie stypendium.
Podczas rozpatrywania wniosków Komisja Stypendialna będzie traktowała priorytetowo prośby o
ponowne przyznanie stypendium na kolejny rok szkolny w „Splocie”.
Wszelkie informacje na temat programu stypendialnego będą na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej www.mto.org.pl w zakładce „Programy stypendialne”.
Uczniowi, który otrzymał stypendium Charlesa Merrilla nie przysługuje stypendium naukowe w
szkole „Splot”.
Zasady i warunki przyznawania stypendium

§3
1. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:
a)

kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia
(świadectwo z wyróżnieniem, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, inne
osiągnięcia edukacyjne), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do
której uczęszczał uczeń;
b) kopię deklaracji PIT rodziców ucznia za ubiegły rok;
c) oświadczenie o zgodzie na udostępnienie danych osobowych (blankiet w sekretariacie MTO i
na stronie internetowej MTO: www.mto.org.pl, zakładka „Programy stypendialne”).
3. Wniosek (Załącznik nr 1 do regulaminu) - dostępny na stronie internetowej MTO - Część 1 i 2
wypełnia wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny), część 3 wypełnia uczeń podając uzasadnienie
wyboru szkoły.

4. Wniosek w wersji papierowej wraz z udokumentowanymi osiągnięciami edukacyjnymi uczeń
składa w sekretariacie MTO w terminie do 15. czerwca.
5. Informacje i dokumenty do pobrania na stronie internetowej MTO: www.mto.org.pl (zakładka
„Programy stypendialne”).
6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Tryb i zasady oceny wniosków uczniów o przyznanie stypendium
§4
1. Wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie formalnej przeprowadzanej
przez
KomisjęStypendialną składającą się z następujących osób:
- prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu;
-członek zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu;
- dyrektor Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego w Nowym Sączu.
Posiedzenie Komisji odbywa się raz w roku, w dniu posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Każdemu uczniowi, którego wniosek z przyczyn formalnych nie zostanie przyjęty do
dofinansowania, przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odrzuceniu wniosku.
3. Komisję Stypendialną powołuje Prezes MTO.
4. Zatwierdzona lista stypendystów zostanie umieszczona na stronie internetowej MTO:
www.mto.org.pl w zakładce „Programy stypendialne”.
Zasady finansowania i forma wypłacania stypendiów
§5
1. Stypendium przyznawane będzie uchwałą Zarządu MTO na podstawie niniejszego Regulaminu
oraz umowy o naukę, zawartej pomiędzy ZSS "Splot" a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
2. Stypendium przekazywane będzie każdego miesiąca bieżącego roku szkolnego w formie
finansowania części miesięcznego czesnego należnego szkole. Stypendium jest przyznawane
oddzielnie na każdy rok szkolny i obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia.
Prawa i obowiązki stron
§6
1. Uczeń ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami o stypendium, które
umieszczane będą na stronie internetowej MTO: www.mto.org.pl w zakładce „Programy
stypendialne”.
2. Stypendium może zostać natychmiast wstrzymane uczniowi przez Komisję Stypendialną, jeśli
naruszy on w rażący sposób przepisy statutu szkoły.
Postanowienia końcowe
§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania
stypendium naukowo-rozwojowego
uczniom ZSS „Splot” w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia …………………………
Komisja Stypendialna
Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego
ul. Limanowskiego 7
33-300 N o w y

Sącz

WNIOSEK
w sprawie przyznania stypendium naukowo-rozwojowego
Charlesa Merrilla
na rok szkolny………………..
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię wnioskodawcy
(rodzica/opiekuna prawnego)
Adres
zamieszkania

miejscowość
ulica/nr
kod pocztowy
email

2. Dane ucznia, którego wniosek dotyczy
Nazwisko i imię wnioskodawcy
Adres
zamieszkania

miejscowość
ulica/nr
kod pocztowy

W której klasie uczeń pobiera naukę

Podpis wnioskodawcy

.............................................

3. Dlaczego chcesz uczyć się w Zespole Szkół Społecznych „Splot" z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu? (uzasadnienie w formie
załącznika max. 1 str. formatu A4 czcionka 12)

....................................
Podpis ucznia

Decyzja Komisji Stypendialnej

a) Stypendium w wysokości ……………………(słownie złotych:…………………………………………
…………………zostało przyznane ...................................................................na okres
(imię i nazwisko ucznia)

od dnia …………………………do dnia………………………
b) Przyczyny uniemożliwiające przyznanie stypendium.

Podpisy Komisji:
Prezes MTO……………………………………………………..
Członek Zarządu MTO…………………………………….
Dyrektor ZSS „Splot” …………………………………….

Nowy Sącz, dnia ……………………………………

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
stypendium naukowo-rozwojowego
uczniom ZSS „Splot” w Nowym Sączu

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dotyczy uczennicy/ucznia
..........................................
imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu w celu realizowania
zadań statutowych i organizacyjnych MTO na okres kształcenia dziecka w szkole oraz
w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
Znam przysługujące mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz danych mojego
dziecka, ich poprawiania lub uaktualniania.
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

................................................
miejscowość, data

...........................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

