
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „DAĆ SZANSĘ” 

 

1. Fundusz stypendialny tworzony jest ze środków pochodzących z budżetu SKT STO nr 102, 
środków z budżetu Zarządu Głównego STO, a także z darowizn celowych. 

2. Wysokośd puli stypendium na dany rok szkolny jest ustalana w drodze uchwały organu 
prowadzącego. 

3. Stypendium przyznawane jest na wniosek ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego, 
złożony do Komisji Stypendialnej. Decyzje Komisji Stypendialnej o przyznaniu stypendium 
podlegają zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Komisja Stypendialna liczy trzech 
członków i jest wybierana przez ogólne zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów 
Zespołu, na okres trzech lat. Decyzje w sprawie przyznawania stypendiów Komisja 
Stypendialna podejmuje w składzie co najmniej dwuosobowym. Z posiedzeo Komisji 
Stypendialnej sporządzane są protokoły. 

4. Stypendium może zostad przyznane uczniowi uczęszczającemu do Zespołu Społecznych 
Szkół Specjalnych „Dad Szansę” co najmniej dwanaście miesięcy. Stypendium może zostad 
przyznane uczniowi przejściowo znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 
spowodowanej nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami. 

5. Stypendium może zostad przyznane okresowo (na okres do pięciu miesięcy) oraz doraźnie 
(jednorazowo). Wnioski o przyznanie stypendium okresowego składane są w terminach: do 
15 września i do 15 lutego. Wnioski o stypendium jednorazowe składane są w razie 
zaistnienia potrzeby. Stypendium może zostad przyznane na okres obejmujący miesiąc,  
w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium. 

6. Stypendium może byd przyznane uczniowi maksymalnie na okres dwóch kolejnych 
semestrów. Ta sama osoba może ponownie ubiegad się o stypendium po dwóch latach. 

7. Członkowie Komisji Stypendialnej nie mogą występowad o stypendium dla swojego dziecka. 

8. Przydzielone stypendium przeznaczane jest na obniżenie kwoty czesnego. 

9. Stypendium może byd przydzielone w wysokości pełnej (100% czesnego) lub częściowej 
(jednak nie niższej niż 20%). 

10. Wniosek o przyznanie stypendium powinien uzasadniad powody jego przyznania. Do 
wniosku mogą byd załączone inne dokumenty, stosownie do okoliczności.  

11. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Komisja Stypendialna bierze pod 
uwagę: 

- okoliczności opisane we wniosku o stypendium; 

- ogólną sytuację rodzinną wnioskodawcy (w tym: liczbę członków rodziny, liczbę dzieci  
   w wieku szkolnym). 

12. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Stypendialnej o ustaniu 
przyczyn, które uzasadniały złożenie wniosku o przyznanie stypendium. W takim przypadku 
stypendium okresowe ulega zawieszeniu. 

13. W przypadku stwierdzenia, iż stypendium przyznane zostało na podstawie nieprawdziwych 
informacji, stypendium zostaje cofnięte. Kwota stypendium, wykorzystana bezpodstawnie, 
podlega w całości zwrotowi. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. 


