REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU STYPENDIALNEGO W.A.R.K.A.
Edycja 2017/2018
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Lokalnego Konkursu Stypendialnego jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja
Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i
ponadgimnazjalnymi na terenie Gminy Warka, dalej zwanymi „szkołami”, Gminą Warka i
innymi lokalnymi Partnerami.
2. Konkurs prowadzony jest w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A..
3. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Konkursu, w tym określa kryteria przyznawania
stypendiów, tryb i zasady analizowania wniosków oraz sposób wypłacania przyznanych
środków finansowych.
II. Cele Funduszu Stypendialnego
Celem Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A. jest wspieranie rozwoju, indywidualnych
uzdolnień i talentów młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie
Warka, w tym szczególnie aktywnych społecznie, dla których barierą w edukacji są czynniki
ekonomiczne.
III. Kryteria przyznawania stypendium
1. O Stypendium mogą się ubiegać Kandydaci spełniający warunki:
a) są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Warka tj.:
a. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce
b. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli,
c. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce
d. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa
e. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
b) pochodzą z rodzin, gdzie dochód miesięczny nie przekracza 1500zł netto na osobę,
c) chcą się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia
d) chcą być aktywne w programie (np. brać m.in. udział: w zbiórkach, akcjach
wolontariackich i spotkaniach dla stypendystów)
e) osiągają dobre wyniki w nauce
f) posiadają uzdolnienia/plany rozwojowe w określonym przedmiocie/dziedzinie np.
artystyczne (np. muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty
humanistyczne, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach
pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu,
g) angażują się w pracę wolontariacką na rzecz lokalnych potrzeb. W tym:
 w przypadku osób, które biorą po raz kolejny udział w programie – były
aktywnymi stypendystami (udział w spotkaniach, udział w akcjach zbierania
funduszy, pomoc w akcjach społecznych w tym organizowanych przez
Stowarzyszenie W.A.R.K.A., złożenie sprawozdania z ubiegłorocznej edycji LFS)
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w przypadku osób, które biorą po raz pierwszy udział w programie – przedstawią
dotychczasowe zaangażowanie społeczne lub pomysły na pracę wolontariacką
na rzecz programu na rok szkolny 2017/2018.
h) znaleźli się w wyjątkowej, losowej trudnej sytuacji
2. W Lokalnym Programie Stypendialnym nie mogą uczestniczyć:
i) dzieci Członków Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
j) dzieci Członków Komisji Stypendialnej
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IV. Tryb i zasady ubiegania się o stypendium
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie wokresie od
września 2017 r. do czerwca 2018 w wysokości do 150 zł miesięcznie na osobę. Kwota ta
może ulec zmianie na wniosek Członków Komisji Stypendialnej lub/i w zależności od liczby
złożonych wniosków.
Zgłoszenie Kandydata odbywa się w przeznaczonym do tego Generatorze wniosków
stypendialnych dostępnych przez stronę www.stowarzyszeniewarka.pl i zgodnie z
niniejszym Regulaminem Konkursu Stypendialnego.
Zgłoszenia Kandydatów może dokonać Wnioskodawca, w tym:
a) Uczeń (Kandydat)
b) Szkoła (Dyrektor, Pedagog, Psycholog, Koordynator Szkolny Programu Stypendialnego)
c) Rada Rodziców
d) Organizacja pozarządowa
e) Sołtys lub lokalny lider społeczny
f) Instytucja publiczna np. biblioteka, instytucja sportu/kultury (Dyrektor instytucji, Opiekun
artystyczny, Trener itp.)
g) Rodzic/Opiekun
W formularzu wniosku do konkursu znajdują się pola do uzupełnienia, dotycząc poniższych
kwestii:
a) dane Kandydata tj. ucznia ubiegającego się o stypendium oraz Wnioskodawcy
b) informacje dotyczące Kandydata w tym:
 informacje o wynikach w nauce (średnia ocen/osiągnięcia),
 informacje o działalności społecznej (doświadczenie/plany na działalność)
i informacje na temat zaangażowania na rzecz Programu Stypendialnego,
 informacje o sposobie wykorzystania stypendium i planach rozwoju na
przyszłość,
 informacje o szczególnej sytuacji Kandydata;
Wnioski muszą być podpisane przez Wnioskodawcę i Kandydata oraz w części dotyczącej
wysokości dochodów przez Rodzica/Opiekuna.
Do wniosku należy załączyć dokumentację pozwalającą na ocenę i weryfikację osiągnięć,
talentów – np. prace plastyczne, nagrania, dyplomy, wyróżnienia itp.
Termin składnia wniosków przez Generator upływa 22 września 2017r. o godz. 23.59. (Po
tym terminie Generator nie będzie aktywny do składnia wniosków).
Wnioski należy złożyć do Organizatora Konkursu
- przez Generator do 22 września do godz. 23.59
- Wydrukowane i podpisane w wymaganych polach (Wnioskodawca i Rodzic/Opiekun)
do najpóźniej do dnia 25 września do siedziby Organizatora Konkursu: Stowarzyszenia
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W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, Warka w godzinach pracy biura tj poniedziałek- piątek od
7.30 do 15.30.

Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione ręcznie lub przesłane mailem.
9. Wnioski nadesłane po terminie, niewłaściwie wypełnione lub niekompletne zostaną
odrzucone na etapie oceny formalnej nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.
10. Wnioskodawca lub Kandydat może zostać poproszony przez Komisję Stypendialną o
dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów lub zaprezentowanie uzdolnień
Kandydata przed Komisją Stypendialną.
11. O decyzji przyznania stypendium, ubiegający się (Wnioskodawca i Kandydat) zostaną
poinformowani w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Lista stypendystów
będzie podana do publicznej wiadomości tj.. ogłoszona na stronie internetowej
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – www.stowarzyszeniewarka.pl
V. Ocena wniosków
1. Wnioski są oceniane formalnie przez Organizatora Konkursu i następnie przekazane do oceny
przez Członków Komisji Stypendialnej.
2. Wnioski są oceniane punktowo. Maksymalnie aplikacja może dostać 100 punktów z czego:
a) 15 punktów – ocena sytuacji materialnej – dochód netto na członka rodziny:




15 punktów – poniżej 500zł/m-c
10 punktów – od 501 do 800zł/m-c
5 punktów – od 801 do 1000zł/m-c n

b) 30 punktów – ocena wyników w nauce i osiągnięć:
 do 10 punktów za średnią ocen:
o 10 za średnią 4,75-6,00
o 5 za średnią 4,00-4,75
 do 20 punktów za rozwój w kołach zainteresowań, osiągnięcia w olimpiadach,
zawodach, konkursach itp. oraz pozostałe formy wykazania talentu i chęci
rozwoju
c) 35 punktów – za dotychczasowe zaangażowanie społeczne kandydata w działania
wolontariackie i/lub na rzecz Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A.
d) 20 punktów – dodatkowe argumenty np. sytuacja zdrowotna, zdarzenia losowe lub inne,
ważne zdaniem komisji czynniki
3. Ocena wniosków przez Komisję Stypendialną odbywa się następująco:
a) Wnioski pod kątem formalnym oraz w zakresie sytuacji materialnej, średniej z ocen oraz
zaangażowania w Lokalnym Funduszu Stypendialnym W.A.R.K.A. (w przypadku osób,
które brały udział już w programie) ocenia organizator przyznając punkty zgodnie z
regulaminem.
b) Komisja stypendialna ocenia wnioski biorąc pod uwagę pozostałe elementy we wniosku.
4. Pierwszeństwo w kwalifikacji wniosków do stypendium mają uczniowie, którzy wykazali się
wzorową postawą w zakresie współpracy w ramach poprzedniej/poprzednich Edycji
Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A.
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5. Stypendia będą przyznawane w pierwszej kolejności uczniom zamieszkującym Gminę Warka.
6. Na podstawie przyznanych punktów sporządzany jest ranking. Następnie Komisja dyskutuje
nad przyznaniem stypendium. Komisja ma prawo przyznać stypendium aplikacji, która
otrzymała w rankingu niższą sumę punktów, ale z uwagi na inne czynniki, np. wyjątkową
sytuację, zachowanie czy inne zasługuje na zakwalifikowanie do przyznania wsparcia.
7. Głos Komisji jest decydującym czynnikiem podejmowanej decyzji w sprawie przyznania
stypendium.
8. Komisja Stypendialna, na podstawie puli przeznaczonej na stypendia, podejmuje na
posiedzeniu decyzję o wysokości miesięcznego stypendium i ilości przyznanych stypendiów.
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VI. Komisja Stypendialna
W skład Komisji Stypendialnej wchodzi od 5 do 9 osób, w tym:
 przedstawiciel Organizatora Konkursu – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.,
 dyrektorzy lub wydelegowani nauczyciele ze szkół (z danej szkoły max 2 osoby w tym
dyrektor)
 przedstawiciele Darczyńców,
 specjaliści/autorytety w dziedzinach objętych programem stypendialnym
Skład Komisji powoływany jest na czas trwania Konkursu – edycja 2017/2018.
Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki społecznie.
Kompetencje Komisji Stypendialnej:
 ocena wniosków,
 uzyskanie dodatkowych informacji o sytuacji materialnej Kandydata i osiągnięciach w
nauce (np. na podstawie wywiadu środowiskowego),
 podejmowanie decyzji o wyborze Stypendystów i wysokości świadczonego
stypendium oraz ilości przyznawanych stypendiów (w zależności od posiadanych
środków) na Posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Członek Komisji pozostający z Kandydatem w stosunkach, które mogą budzić wątpliwości co
do bezstronności (np. w sytuacji gdy Członek Komisji jest jednocześnie Wnioskodawcą lub
jest w bliskim pokrewieństwie z Kandydatem lub Rodzic jest przedstawicielem Partnera
Biznesowego) zgłasza ten fakt i nie bierze udziału w ocenie wniosków i w głosowaniu nad
przyznaniem stypendium.
Decyzje o przyznaniu stypendium Komisja Stypendialna podejmuje zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje
głos przedstawiciela Organizatora.
Głos Komisji jest decydującym czynnikiem podejmowanej decyzji w sprawie przyznania
stypendium.
Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna.
Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
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VII. Warunki wypłacania stypendiów
Szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych określa Umowa Stypendialna zawarta
pomiędzy Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. a przedstawicielem Stypendysty (Rodzic/Opiekun
prawny).
Środki zgodnie z umową będą przekazane na konto bankowe Stypendysty. Konto bankowe
zakłada i prowadzi nieodpłatnie Bank Spółdzielczy w Warce do chwili zakończenia wpłat rat
stypendialnych w ramach współpracy w Programie Stypendialnym. Po zakończeniu Programu
Stypendialnego dalsze utrzymanie konta pozostawia się do decyzji Rodzica/Opiekuna
Prawnego.
W uzasadnionych przypadkach stypendium może mieć formę
przekazania rzeczy
zakupionych na potrzeby stypendysty w porozumieniu z Koordynatorem Szkolnym Programu.
Stypendium wypłacane jest za okres 10 miesięcy tj. od września 2017 do czerwca 2018r. W
przypadku rozstrzygnięcia konkursu w październiku stypendia będą wypłacane z
wyrównaniem za poprzedni miesiąc.
VIII.
Prawa i obowiązki stypendysty
Stypendysta może przeznaczyć otrzymane stypendium na np.: zakup książek, opłaty za kursy,
dojazd na kursy, programy komputerowe, wyżywienie i ubrania, pomoce naukowe, sprzęt lub
ubranie sportowe, pomoce do twórczości artystycznej lub inne sprzyjające rozwojowi wiedzy
i talentów Stypendysty.
Stypendysta zobowiązany jest do stałej i systematycznej pracy nad swoim rozwojem.\
Stypendysta zobowiązany jest do zaangażowania w wolontariat m.in. poprzez udział w
zorganizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. akcjach zbierania funduszy np. Akcja
Mikołajkowa, pomoc przedświąteczna przez pakowanie zakupów oraz zaangażowania w inne
wydarzenia głównie o charakterze wydarzeń czy imprez mające na celu promocję Lokalnego
Funduszu Stypendialnego.
Stypendysta wyraża zgodę (podpisaną również przez Rodzica/Opiekuna) na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. oraz zgodę na publikację
swojego wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z realizacją Lokalnego Funduszu
Stypendialnego W.A.R.K.A.
Stypendysta ma prawo ubiegać się o zwolnienie z odpowiedzi ustnych oraz kartkówek i
sprawdzianów (zapowiedzianych nie wcześniej niż na dwa dni przed spotkaniem) w
przypadku, gdy zajęcia w ramach LFS trwają min. 3 godziny i odbywają się po godzinach
lekcyjnych.
Stypendysta przez cały okres pobierania stypendium jest zobowiązany do promowania na
zewnątrz informacji o pomocy otrzymywanej w ramach Programu Stypendialnego i do
współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. w zakresie programu dla Stypendystów.
Stypendysta ma obowiązek złożenia sprawozdania z osiągnięć w trakcie trwania LFS do dnia
30 czerwca 2018r.
Stypendysta ma prawo zrezygnować z pobieranego stypendium, co zgłasza formą pisemną.
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IX. Budżet Funduszu
1. Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat pochodzących z różnorodnych źródeł finansowania, w
tym:
a) Samorząd lokalny
b) Zbiórki z udziałem społeczności, w tym w szczególności młodzieży
c) Biznesu lokalnego
d) Wpłat 1%
e) Źródeł zewnętrznych w tym Fundacji im. S .Batorego
2. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przeznacza na obsługę, promocję Programu oraz realizację
współpracy ze Stypendystami kwotę stanowiącą do 15% zgromadzonych środków na
realizację Lokalnego Programu Stypendialnego.
3. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. udostępnia informację dotyczącą zgromadzonych środków i ich
źródeł oraz sposobu wydatkowania w postaci sprawozdania opublikowanego na zakończenie
Programu na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl.

X. Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat przyznanego
stypendium w przypadku, gdy:
a) Wnioskodawca poświadczył nieprawdę we wniosku stypendialnym lub załącznikach,
b) Stypendysta zaprzestał edukacji lub nie wypełnia obowiązków zawartych w umowie
stypendialnej.
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