Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina”

STYPENDIA FUNDACJI INTEGRACJA ŚRODOWISK
EDUKACYJNYCH „MORSKA KRAINA”
1. Kto może ubiegać się o stypendium?
• O stypendium naukowe ubiegać się mogą jedynie uczniowie Prywatnej
Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”, którzy spełniają wszystkie kryteria
wymienione w Załączniku nr 1.
• O stypendium Fundacji „Morska Kraina” oraz Stypendium Ucznia z Pasją
mogę ubiegać się wszyscy uczniowie szkół kołobrzeskich, którzy spełniają
wszystkie kryteria wymienione w załączniku nr 1.
2. Co należy zrobić, aby uzyskać stypendium?
• Aby uzyskać stypendium należy złożyć wypełniony wniosek o stypendium
wraz z pierwszym sprawozdaniem do sekretariatu w Prywatnej Szkole
Podstawowej „Morska Kraina” przed końcem pierwszego półrocza.
Następnie należy złożyć drugie sprawozdanie przed 30 maja.
• Wymagania co do sprawozdań można znaleźć w załączniku nr 2.
• Uzyskanie min. ilości punktów nie oznacza, że stypendium zostanie
automatycznie przyznane. Próg może być wyższy w zależności od roku i
złożonych wniosków.
3. Jaki jest proces przyznawania stypendium?
• Po złożeniu wniosku i sprawozdań przez ucznia, Rada Pedagogiczna
zaopiniuje kwalifikujących kandydatów i przekaże listę kandydatów do
organów Fundacji „Morska Kraina”. Fundator wyznaczy wysokość
stypendiów oraz podejmie ostateczną decyzję w sprawie kandydatów.
• Wysokość stypendium będzie zależała od ilości punktów uzyskanych przez
ucznia, liczby stypendystów oraz środków finansowych zgromadzonych
przez Fundację na ten cel.

WSZYSTKICH UCZNIÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM! JEST TO DLA NAS
PRZYJEMNOŚCIĄ WSPIERAĆ WASZE PASJE I TALENTY!
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SZKOLNEGO
Termin składania wniosków:
koniec I półrocza bieżącego roku szkolnego;

Termin składania semestralnych sprawozdań:
koniec pierwszego półrocza oraz do 30 maja danego roku szkolnego

1. Wnioskodawca
Imię i Nazwisko
Status wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny,
dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń/uczennica)

2. Dane o uczniu
Imię i Nazwisko ucznia/uczennicy
PESEL ucznia/uczennicy
Obywatelstwo ucznia/uczennicy
Nazwisko i Imię ojca
Nazwisko i Imię matki
Data i miejsce urodzenia ucznia/uczennicy
Klasa, w której uczeń/uczennica pobiera
naukę
3. Dane szkoły
Nazwa szkoły (jeśli szkoła jest w zespole, również nazwa
zespołu)

Typ szkoły (szkoła podstawowa/liceum)
Miejscowość
Adres szkoły

Ulica
Kod pocztowy
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4. Rodzaj stypendium o jakie uczeń wnioskuje (proszę, postawić X przy wybranym rodzaju stypendium)
Rodzaj stypendium

Spełnione kryteria

Ilość punktów przyznana
przez Komisję na podstawie
zebranego materiału

Stypendium Ucznia z pasją
Stypendium Fundacji Morska
Kraina
Stypendium Naukowe
5. Preferowana forma wypłaty stypendium szkolnego (proszę, postawić X przy wybranym formie wypłaty)
Gotówka odbierana osobiście w
sekretariacie w cyklu miesięcznym/
jednorazowym

Miesięczny

Przelew na wskazany rachunek bankowy
w cyklu miesięcznym jednorazowym

Miesięczny

Jednorazowy

Jednorazowy
Nr rachunku
bankowego

Dofinansowanie wyjazdów
treningowych, sprzętu, stroju, etc.
6. Czy uczeń/uczennica otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych? Jeśli tak, to jakie i
jakiej wysokości? …………………………………………

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

………………………………...
(miejscowość i data)

……….………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik I
Kryteria do stypendium
Rodzaj
stypendium
Stypendium
Ucznia z pasją

Stypendium
Fundacji Morska
Kraina

Stypendium
Naukowe

Kryteria

Min.
punktów

✓ Zachowanie bardzo dobre lub wzorowe ; 1-2 pkt
✓ Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (np. należy do samorządu
klasy, reprezentuję szkołę w konkursach, zawodach, bierze udział w
rożnych wolontariatach, akcjach, prowadzi szkolny węzeł radiowy
lub gazetkę) 1-5 pkt
✓ Jest przykładnym/om uczniem/uczennicą (przestrzega kodu
ubraniowego szkoły, wypełnia obowiązki uczniowskie: dyżurny); 1-2
pkt
✓ Uczeń/ uczennica posiada pasję, którą rozwija w szkole lub poza nią
(np. pasja do muzyki, sztuki, informatyki, fotografii, tańca, sportu)
✓ Przykładowy uczeń/uczennica z pasją:
o Uczeń/uczennica poświęca wiele godzin na rozwijanie swojej
pasji, 1-2 pkt,
o Uczeń/uczennica ma osiągnięcia w dziedzinie swoich
zainteresowań – ranga regionalna , wojewódzka ,
ogólnopolska , międzynarodowa ; 1-4 pkt za każdy sukces,
✓ Uczeń/uczennica z pasją w ramach stypendium powinien
przeprowadzić prezentacje swojej pasji przed Komisją Stypendialną
1-2 pkt,
✓ Średnia ocen min. 4.75 1-5 pkt,
✓ Zachowanie bardzo dobre lub wzorowe 1-2 pkt,
✓ Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (np. należy do samorządu
klasy, reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, bierze udział w
rożnych wolontariatach, akcjach, prowadzi szkolny węzeł radiowy
lub gazetkę) 1-5 pkt,
✓ Posiada wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe (bierze udział i
zdobywa wysokie wyniki w wojewódzkich, krajowych i
międzynarodowych konkursach i zawodach) 1-4 pkt za każde
zawody,
✓ Uczeń/ uczennica rozwija swoje uzdolnienia i talenty, 1-2 pkt,
✓ Jest ambitny/a i pracowity/a 1-2 pkt,
✓ Jest przykładnym/om uczniem/uczennicą (przestrzega kodu
ubraniowego szkoły, wypełnia obowiązki uczniowskie: dyżurny)
1-2 pkt,
✓ Średnia ocen min. 5,0 , 1-5 pkt,
✓ Zachowanie bardzo dobre lub wzorowe 1-2 pkt,
✓ Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (np. należy do samorządu
klasy, reprezentuję szkołę w konkursach, zawodach, bierze udział w
rożnych wolontariatach, akcjach, prowadzi szkolny węzeł radiowy
lub gazetkę) 1-5 pkt,
✓ Jest ambitny/a i pracowity/a 1-2 pkt,
✓ Jest przykładnym/om uczniem/uczennicą (przestrzega kodu
ubraniowego szkoły, wypełnia obowiązki uczniowskie: dyżurny)
1-2 pkt,
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Załącznik II
Sprawozdanie semestralne

1. Sprawozdanie semestralne ma na celu udowodnienie Komisji
Stypendialnej, że uczeń/uczennica sumiennie pracują przez cały rok
szkolny i spełniają wszystkie kryteria wymagane do uzyskania
stypendium. Dlatego sprawozdanie powinno być zdane Komisji
Stypendialnej dwa razy w ciągu roku szkolnego.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
✓ Dyplomy i zaświadczenia uczestnictwa w konkursach, zawodach,
wolontariatach.
✓ Przykładową rutynę tygodnia ucznia/uczennicy (ile czasu poświęca
na swoją pasję, naukę, treningi, itp.)
✓ List rekomendacyjny od wychowawcy poświadczający o
przykładności ucznia/uczennicy i jego/jej zaangażowaniu w życie
szkoły.
✓ Średnią ocen ucznia/uczennicy oraz zachowanie
3. Pierwsze sprawozdanie powinno zostać przyniesione do sekretariatu
przed zakończeniem pierwszego semestru. Drugie sprawozdanie powinno
być przyniesione do sekretariatu przed 30 maja.
4. Stypendia zostaną przyznane po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Progi punktowe warunkujące przyznanie stypendium oraz jego
wysokość, określane będą przez Zarząd Fundacji, na podstawie
posiadanego kapitału w Funduszu Stypendialnym oraz ilość wniosków.
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