Regulamin Fundacji im. Karola Wojtyły
1. Członkowie Fundacji raz w roku spotykają się na spotkaniu plenarnym.
2. Pomiędzy spotkaniami Fundacji działa Zarząd, który wykonuje uchwały Rady Fundacji
i podejmuje bieżące decyzje. Następnie są one podane Radzie do zatwierdzenia na dorocznym
spotkaniu.
3. Najważniejszym celem Fundacji jest przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych.
4. Do stypendium naukowego typuje Rada Pedagogiczna ZKSO nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka na
konferencji plenarnej kończącej rok szkolny. Stypendia te przyznawane są we wrześniu na
pierwszy semestr kolejnego roku szkolnego i będą kontynuowane w drugim semestrze dla osób,
które na koniec pierwszego semestru będą miały równie wysokie wyniki.
5. Stypendia naukowe przyznaje się uczniom liceum w dwóch kategoriach:
I kategoria (100% czesnego) – za wybitne osiągnięcia naukowe (tytuł finalisty lub laureata olimpiad
lub krajowych bądź wojewódzkich konkursów przedmiotowych), wzorowe zachowanie, godne
reprezentowanie szkoły i nienaganną postawę moralną;
II kategoria (50% czesnego) – za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz
zaangażowanie w życie szkoły;
Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo ustalenia wysokości średniej ocen końcoworocznych czy
semestralnych, która kwalifikuje ucznia do otrzymania stypendium.
6. Uczniowie gimnazjum mogą otrzymać stypendium naukowe w przypadku wybitnych osiągnięć
w nauce, zdaniem Zarządu Fundacji kwalifikujących ich do takiego stypendium. Stypendium może
być przyznane w wysokości 100% lub 50% czesnego.
7. O stypendium socjalne występują Rodzice lub Opiekunowie ucznia potrzebującego pomocy
materialnej, wypełniając odpowiedni formularz (załącznik nr 1) oraz załączając do niego
kserokopię dokumentu PIT (obojga Rodziców lub Opiekunów, jeśli składają PIT oddzielnie) za rok
poprzedzający rok starania się o stypendium. Podania o przyznanie stypendium przyjmowane są do
końca września. Decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego Zarząd podejmuje w drodze uchwały.
Podania związane z wystąpieniem sytuacji pilnej, losowej, rozpatrywane są przez Zarząd na bieżąco
i przyznawane po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały.
8. W przypadku braku środków, stypendia mogą być ograniczone lub wstrzymane.
9. Obowiązkiem Stypendysty jest troska o nieustanny rozwój intelektualny i duchowy a także
zaangażowanie w pracę na rzecz Fundacji i Szkoły. Stypendysta w sposób godny reprezentuje
Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne
zaangażowanie społeczne.
Stypendysta ma obowiązek informowania Zarząd Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach,
przyznanych mu z innych źródeł.
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