
Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów  

Szkoły Podstawowej w Smolicach ze środków 

Fundacji Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach 

 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Fundacji Sanktuarium Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, których wysokość ustalana jest 

corocznie uchwałą przez Prezesa Fundacji.  

2. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej w Smolicach. 

3. Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej , tj. 

uczniowie klas IV-VIII. 

 

§ 2 

Udzielanie stypendium ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za 

osiągnięcia w nauce, czynny udział w konkursach, olimpiadach i zajęciach 

dodatkowych (tj. wolontariat, pomoc ludziom starszym, pomoc charytatywna) 

§ 3 

Stypendia przyznaje Prezes Fundacji Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych w Smolicach  

§ 4 

1. Komisję stypendialną powołuje Prezes Fundacji Sanktuarium Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych w Smolicach. 

2. Komisja spotyka się raz w roku w terminie ustalonym przez Prezesa Fundacji.  

3. Komisję powołuje się na okres 1 roku i o jej składzie decyduje Prezes Fundacji. 

 

§ 5 

 

1. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do 

Prezesa Fundacji o przyznanie stypendium. 

2. Wysokość stypendium ustala Prezes Fundacji. 

 

§ 6 

 

1. Uczniowie starający się o stypendium składają wniosek do siedziby Fundacji, 

tj. Smolice 1, 63-740 Kobylin. 



2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty: zaświadczenia lub kserokopie 

dyplomów dokumentujące osiągnięcia ucznia oraz pisemne poświadczenia o 

udziale w zajęciach dodatkowych, tj. wolontariatach itp.  

Zasady przydzielania stypendium 

 

§ 7 

 

1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w danej klasie osiągnął 

w danym okresie szkolnym najlepsze wyniki w nauce, reprezentował 

szkołę lub Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach w 

konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;  brał udział z zajęciach 

dodatkowych – nieobowiązkowych, jego ocena z zachowania jest co 

najmniej – bardzo dobra. 

2. Uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen, a nie brał udziału w 

konkursach, olimpiadach czy innych zajęciach nieobowiązkowych – nie 

kwalifikuje się do rekrutacji o stypendium.  

W takim przypadku pierwszeństwo ma uczeń, który ma niższą średnią i 

brał udział w olimpiadach, konkursach itp. 

3. Podsumowując, składając wniosek o stypendium, uczeń musi okazać co 

najmniej jedną aktywność dodatkową poza najwyższą średnią.  

4. Stypendia są wypłacane jednorazowo na konto bankowe podane we 

wniosku o stypendium w terminie ustalonym przez Prezesa Fundacji.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

1. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Prezesa Fundacji. 

2. Decyzja Prezesa Fundacji o przyznaniu stypendium jest ostateczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


