Regulamin
przyznawania stypendium naukowo-socjalnego dla dzieci członków ZNP
Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła.
Uchwała Zarządu Oddziału ZNP z dnia 10.03.2020 r..
I. Zasady ogólne
§1
Fundusz stypendialny Zarządu Oddziału zwany dalej „Funduszem” przeznaczony jest
dla dzieci członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Warszawa Praga-Południe
Wawer Wesoła znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale odznaczających się
wybitnymi zdolnościami, bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym lub bardzo
dobrym zachowaniem.
§2
Stypendium wypłaca się jednorazowo w kwocie: minimalna – 1000 zł, maksymalna – 1500
zł na dofinansowanie zakupu: pomocy naukowych, komputerów, instrumentów
muzycznych, wydawnictw naukowych, kursów językowych itp.
III Kryteria przyznawania stypendium
§3
1. Warunkiem uzyskania stypendium są:
➢ Dochód brutto na osobę w rodzinie pełnej nieprzekraczający 3000 zł,
w rodzinie niepełnej (matki samotnie wychowujące dzieci) – 3500 zł;
➢ Bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
§4
1. Warunkiem ubiegania się przez członka ZNP o przyznanie stypendium dla dziecka są:
➢ złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu;
➢ aktualna legitymacja członkowska – minimalny staż związkowy – 3 lata;
➢ oświadczenie o dochodzie brutto na osobę w rodzinie;
➢ kopia świadectwa ukończenia danego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa,
szkoła średnia);
➢ opinia wychowawcy klasy;
➢ kopie zaświadczeń, dyplomów poświadczających wybitne zdolności, osiągnięcia.
2. Wniosek o stypendium składany jest przez członka ZNP w sekretariacie Zarządu
Oddziału do dnia 10 września każdego roku.
3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§5
1. Ze stypendium dziecko członka ZNP może skorzystać jeden raz po ukończeniu szkoły
podstawowej i średniej.
2. Stypendium jest wypłacane opiekunowi dziecka – członkowi ZNP.
§6
1. Stypendium przyznaje Prezydium Zarządu Oddziału. W posiedzeniu Prezydium mogą
brać udział członkowie Zarządu Oddziału.
2. Komisja rozpatruje tylko te wnioski, które spełniają wszystkie wymogi formalne.
3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium przewodniczący Komisji
informuje telefonicznie osoby zainteresowane.
4. Spotkania są protokołowane.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. List gratulacyjny Laureaci stypendium otrzymują na uroczystości z Okazji DEN.
Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium w sytuacjach wyjątkowych należy do Zarządu
Oddziału.

