REGULAMIN
przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów
uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych oraz wychowanków
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w
roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Program stypendialny Fundacji Potrafisz
Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, w tym warunki i tryb
przyznawania oraz wypłacania jednorazowego stypendium dla uczniów uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń sportowych oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w roku szkolnym 2017/2018, w
ramach projektu Program stypendialny Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
Celem udzielania stypendiów jest udzielenie finansowego wsparcia rozwoju uczniów oraz
umożliwienie zaspokojenia ich potrzeb materialnych związanych z rozwojem uzdolnień, wiedzy i
umiejętności.

I.Postanowienia ogólne

§ 1.
Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:
1) programie stypendialnym – oznacza to Program stypendialny Fundacji Potrafisz Polsko dla
uczniów szczególnie uzdolnionych;
2) stypendium - oznacza to stypendium przyznane w ramach Programu stypendialnego
Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
3) uczniu – oznacza to uczennicę/ucznia uczniowskiego klubu sportowego,
uczennicę/ucznia stowarzyszenia sportowego bądź wychowankę/wychowanka
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego bądź Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
4) stypendyście – oznacza to uczennicę/ucznia uczniowskiego klubu sportowego,
uczennicę/ucznia stowarzyszenia sportowego bądź wychowankę/wychowanka
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego bądź Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
któremu przyznano stypendium w ramach Programu stypendialnego Fundacji Potrafisz
Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
5) opiekunie stypendysty – oznacza to pedagoga, sprawującego opiekę dydaktyczną nad
stypendystą;
6) Wnioskodawcy – oznacza to pełnoletnią uczennicę/ucznia uczniowskiego klubu
sportowego, pełnoletnią uczennicę/ucznia stowarzyszenia sportowego bądź pełnoletnią
wychowankę/wychowanka
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego
bądź

Młodzieżowego
Ośrodka
Socjoterapii,
wychowawcę
bądź
dyrektora
klubu/stowarzyszenia bądź Ośrodka;
7) Komisji – oznacza to komisję, powołaną przez Zarząd Fundacji „Potrafisz Polsko”,
rozpatrującą wnioski o przydzielenie stypendium.
II.Warunki i tryb przyznawania stypendium

§ 2.
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018 na obszarze całej Polski
przez Fundację Potrafisz Polsko.

§ 3.
W ramach programu stypendialnego Program stypendialny Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów
szczególnie uzdolnionych planuje się przyznanie do 15 jednorazowych stypendiów w wysokości
1 000 złotych.

§ 4.
Każdy Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Stypendialną indywidualnie, w oparciu o
umiejętności i zdolności ucznia, jego predyspozycje, dostęp do zasobów wiedzy oraz innych dóbr
kultury oraz opinię na temat umiejętności i wiedzy ucznia, sporządzoną przez
nauczyciela/wychowawcę/dyrektora klubu, stowarzyszenia bądź Ośrodka.

§ 5.
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podpisanego Wniosku o
przyznanie stypendium, zwanego dalej Wnioskiem, sporządzonego według wzoru, o
którym mowa w § 14 pkt 1.
2. Wniosek przygotowuje pełnoletni uczeń/wychowawca/dyrektor klubu, stowarzyszenia
bądź Ośrodka. Egzemplarz wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacji w
terminie ogłoszonym na stronie internetowej http://www.potrafiszpolsko.net/.
3. Do Wniosku należy dołączyć opinię na temat umiejętności i wiedzy ucznia, sporządzoną
przez nauczyciela/wychowawcę/dyrektora klubu, stowarzyszenia bądź Ośrodka
podpisaną przez sporządzającego opinię.
4. Opiekun stypendysty sprawuje opiekę dydaktyczną nad stypendystą.
5. Opiekun sprawuje opiekę dydaktyczną nad maksymalnie 3 stypendystami.
6. Rolą opiekuna stypendysty jest udzielenie wsparcia stypendyście objętemu jego opieką
dydaktyczną w zakresie:
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad stypendystą;
2) pomocy w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne;
3) monitoringu osiągnięć stypendysty poprzez sporządzenie sprawozdania końcowego
do dnia 30 czerwca 2018 roku, według wzoru o którym mowa w § 14 ust. 3.
7. Dyrektor klubu, stowarzyszenia bądź Ośrodka, do którego uczęszcza uczeń w roku
szkolnym 2017/2018 wraz z opiekunem stypendysty sprawdza Wniosek pod względem
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formalnym i przesyła go wraz opinią, o której mowa w ust. 3, w zaklejonej kopercie
opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres klubu, stowarzyszenia bądź Ośrodka, do
której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 oraz dopisek „Program
stypendialny” na adres: Fundacja Potrafisz Polsko ul. Techników 28, 02-468
Warszawa listem poleconym, w terminie o którym mowa w ust. 2.
Fundacja Potrafisz Polsko weryfikuje pod względem formalnym Wnioski.
Jeżeli Wniosek posiada braki formalne Fundacja informuje telefonicznie/ za pomocą
poczty elektronicznej ucznia/wychowawcę/dyrektora klubu, stowarzyszenia bądź
Ośrodka lub opiekuna stypendysty o brakach i wzywa do ich uzupełnienia.
Uzupełniony Wniosek uczeń/wychowawca/dyrektor klubu, stowarzyszenia bądź
Ośrodka przesyła na adres Fundacji w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o
konieczności uzupełnienia braków formalnych.
Wniosek nie będzie zakwalifikowany do dalszego rozpatrzenia w przypadku gdy:
1) złożony zostanie po ustalonym terminie, o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku,
gdy nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 11 z zastrzeżeniem ust. 13;
2) jest wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie;
3) nie zawiera opinii, o której mowa w ust. 3.
O dotrzymaniu terminu wymienionego w ust. 2 i ust. 11 decyduje data stempla
pocztowego.
Fundacja Potrafisz Polsko archiwizuje wszystkie Wnioski.

§ 6.
1. Fundacja Potrafisz Polsko sporządza listę zaakceptowanych Wniosków oraz listę
Wniosków niezakwalifikowanych do dalszego rozpatrzenia.
2. W celu ustalenia listy potencjalnych stypendystów oraz wykazu pozostałych uczniów
Fundacja Potrafisz Polsko powołuje Komisję Stypendialną, dokonującą oceny
merytorycznej Wniosków.
3. Skład Komisji Stypendialnej reprezentować będzie 3 członków organów Fundacji
Potrafisz Polsko.
4. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy obecności wszystkich członków;
posiedzeniem Komisji Stypendialnej kieruje Przewodniczący Komisji Stypendialnej.
5. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna w oparciu o listę potencjalnych
stypendystów.
6. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi bądź kandydatowi
na opiekuna stypendysty w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia pracy
Komisji Stypendialnej, a lista uczniów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie
internetowej http://www.potrafiszpolsko.net/ oraz
https://www.facebook.com/potrafiszpl/.
7. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku zmiany przez stypendystę klubu/stowarzyszenia bądź Ośrodka w ciągu
roku szkolnego dyrektorzy tych ośrodków powiadamiają o tym Fundację Potrafisz
Polsko, a dyrektor ośrodka przyjmującego ucznia ponadto wyznacza niezwłocznie
opiekuna stypendysty.
§ 7.
Za wykorzystanie środków zgodnie z Regulaminem odpowiedzialny jest opiekun stypendysty.

§ 8.

1. W przypadku przyznania stypendium dla ucznia, Fundacja Potrafisz Polsko przygotowuje
w 2 egzemplarzach umowę stypendialną, określającą warunki wypłaty stypendium,
sporządzoną według wzoru, o którym mowa w § 15 pkt 2.
2. Fundacja Potrafisz Polsko przekazuje Stypendyście, a jeżeli jest on niepełnoletni,
Opiekunowi Stypendysty 2 egzemplarze umowy celem ich podpisania.
3. Podpisaną umowę stypendialną w 2 egzemplarzach, Stypendysta bądź Opiekun
Stypendysty, przekazuje listem poleconym do Fundacji Potrafisz Polsko w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy stypendialnej, w zaklejonej kopercie opatrzonej
opisem zawierającym nazwisko i adres Stypendysty oraz dopisek „umowa stypendialna”.
4. Fundacja Potrafisz Polsko przekazuje Stypendyście bądź Opiekunowi Stypendysty 1
egzemplarz umowy stypendialnej, podpisanej przez 2 członków Zarządu Fundacji
Potrafisz Polsko, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwisko i adres
stypendysty oraz dopisek „umowa stypendialna”.
5. Fundacja Potrafisz Polsko archiwizuje wszystkie umowy stypendialne.

§ 9.
Opiekun stypendysta do 30 września 2018 roku przedkłada sprawozdanie końcowe, sporządzone
według wzoru, o którym mowa w § 15 pkt 3 drogą mailową oraz listem poleconym na adres, o
którym mowa w § 5 ust. 7.

III.Procedura wypłaty stypendiów

§ 10.
1.
2.
3.
4.

Stypendium przyznaje się uczniowi w roku szkolnym 2017/2018 jednorazowo.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego Stypendysty wynosi 1, 000 złotych.
Stypendium powinno być wydatkowane w terminie do 15 czerwca 2018 roku.
Stypendium wypłaca się wyłącznie na wskazane w umowie stypendialnej konto bankowe
stypendysty/klubu, stowarzyszenia bądź Ośrodka – z zaznaczeniem kto jest właścicielem
konta.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 14 pkt 3, opiekun stypendysty przekazuje Fundacji
Potrafisz Polsko w terminach wskazanych w § 5 ust. 6 pkt 3.
6. Fundacja Potrafisz Polsko archiwizuje wszystkie sprawozdania.

§ 11.
Archiwizacja dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 14, § 8 ust. 5, § 10 ust. 6, obejmuje okres 3
lat od daty zamknięcia Programu stypendialnego Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.

§ 12.
Środki przekazane w ramach przyznanego stypendium, które uczeń uzyskał na podstawie
nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów podlegają zwrotowi.

IV.Postanowienia końcowe

§ 13.
Każdy wnioskodawca zgłaszający ucznia do stypendium poprzez podpisanie Wniosku akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu.

§ 14.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
1) Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Program stypendialny Fundacji
Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
2) Wzór umowy stypendialnej;
3) Wzór sprawozdania końcowego.
§ 15.
Dodatkowe informacje na temat Programu stypendialnego można uzyskać za pośrednictwem
infolinii nr 664 090 998, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 bądź na
stronie internetowej Fundacji http://www.potrafiszpolsko.net/.

