
Regulamin przyznawania Stypendium 
Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka 

dla uczniów Szkół Podstawowych w Rudniku nad Sanem za rok szkolny 2017/2018 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Stypendium Fundacji OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka dla uczniów Szkół 
Podstawowych w Rudniku nad Sanem, zwane w dalszej części Stypendium, ufundowane jest 
przez Fundację  „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka.  

2. Stypendium przeznaczone jest dla jednego ucznia z każdej z trzech Szkół Podstawowych w 
Rudniku nad Sanem wyróżniającego się wysokimi wynikami w nauce. To forma wyróżnienia 
uczniów za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności 
naukowych.  

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy 

Tutka z siedzibą w 37-420 Rudniku nad Sanem przy ul. Daszyńskiego 24, KRS: 
0000619401, REGON: 364497228, NIP: 6020134296, 

2) szkole - należy przez to rozumieć: 
1. Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. 

Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad Sanem, 
2. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem ul. J.Piłsudskiego 7, 37-420 

Rudnik nad Sanem, 
3. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Rudniku nad Sanem, ul. M.Konopnickiej 58, 37-

420 Rudnik nad Sanem, 
3) uczniach – uczniowie klas szóstych i siódmych szkół określonych w ust. 3 pkt. 2  

 
§2 

Cele przyznawania stypendium. 
 

Celem przyznania Stypendium jest:  
• nagrodzenie uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce,  
• motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce,  
 

§3 
Zasady przyznawania stypendium. 

 
1. Stypendium przyznane będzie jednorazowo jednemu uczniowi w każdej szkole z klas  

szóstych i siódmych  za najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów klasyfikacyjnych 
w na koniec roku szkolnego 2017/2018.   

2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie wszystkich klas szóstych i siódmych w danej 
szkole. 

3. Stypendium przyjmuje formę nagrody pieniężnej.  
 

§4 
Tryb zgłaszania kandydatów do Stypendium i powoływanie Komisji Stypendialnej. 

 
1. Prezes Fundacji  w terminie do 30 marca 2018r. powoła zarządzeniem Komisję Stypendialną,  
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:  

1) po jednym przedstawicielu z każdej szkoły wytypowanym przez Radę Pedagogiczną,   
2) przedstawiciel wskazany przez Zarząd Fundacji.  

3. Nazwiska kandydatów do stypendium, Komisji Stypendialnej (do siedziby Fundacji ) w terminie 
do 18 czerwca 2018r. do godz. 14, zgłasza na piśmie lub drogą elektroniczną  Dyrektor każdej 
szkoły na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej Szkoły . 



4. Wniosek o przyznanie Stypendium musi zawierać dokładne informacje o osiągnięciach 
kandydata, potwierdzone przez Dyrektora szkoły zaświadczeniem o średniej ocen kandydata,   

5. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

  
§5 

Zasady pracy Komisji 
 
1. Komisja Stypendialna na swoim posiedzeniu w terminie do 18 czerwca 2018r. wskaże 

kandydatów do przyznania Stypendium.  
2. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. W posiedzeniu musi uczestniczyć przynajmniej 3/4  

składu.  
3. Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej Przewodniczący przedstawi kandydatów do stypendium 

na podstawie zgłoszonych wniosków.  
4. Komisja sporządzi protokół przyznanych stypendiów .  
5. Komisja Stypendialna występuje niezwłocznie do Zarządu Fundacji z pisemnym wnioskiem 

przedstawiającym Kandydatów do otrzymania stypendium.  
6. Lista wyłonionych Kandydatów do Stypendium zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych szkół.  
7. Odwołania od decyzji Komisji  można składać w ciągu 2 dni do Zarządu Fundacji.  

 
§6 

Przyznanie Stypendium. 
 

1. Zarząd Fundacji po rozpatrzeniu odwołań zatwierdza przyznane stypendia.  
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w wysokości 500 zł dla każdego ucznia . 
3. Kwota stypendium zastanie przekazana na wskazany przez rodziców/ opiekuna prawnego 

stypendysty rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od zatwierdzenia stypendium przez 
Zarząd Fundacji , 

  
§7 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Informacja o przyznaniu stypendium wraz z pisemnym potwierdzeniem zostanie ogłoszona 
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w każdej szkole.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania 
Stypendium.  

3. Prezes Fundacji zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji  
informacji o nagrodzonej osobie , poprzez padanie jej nazwiska i umieszczenie wizerunku 
stypendysty  

4. Prezes Fundacji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
5. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezes Fundacji.  
6. Wszelkich informacji dotyczących przyznawania stypendium udzielają Dyrektorzy Szkół.  
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji.  
8. Wszystkie informacje dotyczące Stypendium będą na bieżąco zamieszczane na stronie  

internetowej Fundacji. 
 
 


