Regulamin programu stypendialnego im. Mariusza Łukasiewicza
obowiązujący od 01.06.2020 roku

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza stypendiów licealnych Fundacji Czternastki (dalej:
„Fundacja”) ma na celu wsparcie w rozwoju edukacyjnym uzdolnionej młodzieży podejmującej naukę w
Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej (dalej: „Liceum”).

§1 Postanowienia ogólne

1. Fundacja, w drodze uchwały Zarządu Fundacji, co roku do 31 maja, określa maksymalną ilość
Stypendiów, które zostaną przyznane uczniom podejmującym naukę w pierwszych klasach Liceum w
kolejnym roku szkolnym, według kryteriów przyznawania Stypendium określonych w Regulaminie.
2. Stypendium w wysokości 400 złotych miesięcznie wypłacane jest od września do czerwca danego roku
szkolnego (dalej: „Stypendium”), po potrąceniu podatku wynikającego w ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Stypendia przyznawane są na cały okres nauki w Liceum, pod warunkiem spełnienia kryteriów
przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu ogłoszonego publicznie na stronie internetowej
Liceum.
5. Warunkiem koniecznym otrzymywania stypendium jest pozostawanie uczniem Liceum.
6. Fundacja finansuje również udział Stypendystów w dodatkowych oferowanych uczniom Liceum
zajęciach: języka angielskiego, innych języków obcych, przygotowujących do olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz egzaminu maturalnego (dalej „Zajęcia olimpijskie”).
7. Fundacja finansuje ponadto zakwaterowanie i wyżywienie Stypendystom zamieszkałym w Internacie
przy Liceum na cały rok szkolny (dalej „Dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia”). Stypendyści
planujący zamieszkać w szkolnym Internacie, powinni złożyć stosowny wniosek. Dofinansowanie jest
przychodem ucznia i jest opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§2 Kryteria przyznawania Stypendium

1. Stypendia przyznawanie są w oparciu o następujące zasady:
a) tytuł laureata olimpiady o zasięgu ogólnopolskim znajdującej się w wykazie olimpiad
przedmiotowych dla szkoły podstawowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - 100
punktów za każdy tytuł,
b) tytuł finalisty olimpiady o zasięgu ogólnopolskim znajdującej się w wykazie olimpiad
przedmiotowych dla szkoły podstawowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - 75 punktów za
każdy tytuł,

c) tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nadającego szczególne
uprawnienia przy naborze do szkół ponadpodstawowych - 50 punktów za każdy tytuł,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nadającego szczególne
uprawnienia przy naborze do szkół ponadpodstawowych - 25 punktów za każdy tytuł,
e) wynik egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego
nowożytnego - liczba punktów odpowiadająca sumie punktów procentowych uzyskanych z
każdego zakresu podzielona przez 10,
f) rekomendacja wychowawcy klasy lub innego opiekuna młodzieży dotycząca aktywności ucznia w
innych dziedzinach np. sportowej, artystycznej, wolontariackiej, działalności w samorządzie
uczniowskim, harcerstwie - do 25 punktów.
2. W przypadku równej liczby sumy punktów dwóch lub więcej Kandydatów o wyborze Stypendysty
decyduje głos Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
3. Warunkiem przyznania Stypendium jest przyjęcie do Liceum i podjęcie w nim nauki.
4. W przypadku niepodjęcia nauki w Liceum przez ucznia, któremu przyznano Stypendium, Stypendium to
przyznawane jest kolejnemu uczniowi z listy.
5. Stypendium nie mogą otrzymać osoby biorące udział w programach „Program Stypendialny Horyzonty"
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC lub „Klasa" Fundacji BGŻ BNP Paribas.

§3 Rekrutacja Stypendystów

1. Kandydaci wypełniają formularz osiągnięć dostępny na stronie internetowej Liceum i przesyłają skan
dokumentu i rekomendacji, o której mowa w §2 ust. 1 lit. f, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
na stronie internetowej Liceum, na adres sekretariat@lo14.wroc.pl.
2. Oryginał formularza osiągnięć i rekomendacji Kandydaci przesyłają również niezwłocznie pocztą
tradycyjną na adres Liceum: al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław.
3. Formularz osiągnięć obejmuje między innymi następujące kwestie:
a) kwestionariusz osobowy,
b) osiągnięcia w konkursach wymienionych w §2 ust. 1,
c) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
d) skan rekomendacji, o której mowa w §2 ust. 1 lit. f,
e) zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji (imię i nazwisko Kandydata, liczba uzyskanych
punktów) na stronie internetowej Liceum.
4. Na życzenie Komisji Stypendialnej Kandydaci przedstawiają do wglądu oryginały dokumentów
potwierdzające osiągnięcia deklarowane w formularzu osiągnięć.
5. Dopełnienie formalności związanych z rekrutacją do Liceum jest obowiązkiem Kandydata.

6. Ostateczna lista Stypendystów ogłoszona zostanie na stronie internetowej Liceum zgodnie z
harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Liceum.
7. Osoby wybrane zgodnie z powyższymi kryteriami na Stypendystów programu im. Mariusza Łukasiewicza
zobowiązane są wraz ze swoimi opiekunami prawnymi podpisać z Fundacją Umowę Stypendialną w
sprawie warunków realizacji programu nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia ostatecznej listy
Stypendystów.

§4 Komisja Stypendialna

1. Podstawą dokonywanego przez Komisję wyboru Stypendystów może być tylko Regulamin stanowiący
również podstawę prawną jej działania.
2. Komisja składa się z 3 osób fizycznych powołanych przez Zarząd Fundacji spośród osób mających
doświadczenie w dziedzinie nauczania i edukacji, które dają rękojmię rzeczowego, obiektywnego i
bezstronnego wyboru Stypendystów.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba spokrewniona, spowinowacona z Kandydatem lub taka, która
pozostaje z Kandydatem lub jego prawnym opiekunem w innym stosunku osobistym lub prawnym, który
mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracy Komisji.
4. Komisja powołuje ze swego grona przewodniczącego poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
5. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej pracy Komisji oraz przestrzeganie
zasady równości i obiektywizmu podczas oceny wniosków.
6. Przewodniczący odpowiada również za przestrzeganie Regulaminu oraz sporządzanie i gromadzenie
dokumentacji konkursowej.
7. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, obejmujący listę obecności oraz wszystkie podjęte przez
Komisję decyzje. Po zakończeniu posiedzenia Komisji Przewodniczący przekazuje protokół Zarządowi
Fundacji.
8. Odwołania od decyzji Komisji kierowane powinny być do Zarządu Fundacji i składane w terminie siedmiu
dni od dnia ogłoszenia ostatecznej listy Stypendystów lub podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania
Stypendium.

§5 Obowiązki Stypendysty

1. Komisja Stypendialna weryfikuje listę Stypendystów w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu każdego
semestru nauki.
2. Warunkiem utrzymania Stypendium w kolejnym semestrze jest:
a. brak śródrocznych lub rocznych ocen niedostatecznych,

b. brak nieusprawiedliwionych nieobecności,
c. co najmniej dobra ocena z zachowania,
d. regularne przygotowywanie się do co najmniej jednej olimpiady przedmiotowej potwierdzone na
karcie oceny zaangażowania w przygotowania do olimpiady przedmiotowej (Załącznik 2)
podpisami nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowujące do olimpiady - frekwencja minimum
75%,
e. regularne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach języka angielskiego.
3. Komisja ocenia postępy w nauce i zachowaniu Stypendysty zgodnie z kartą oceny punktowej (Załącznik
1). Warunkiem utrzymania Stypendium jest uzyskanie przez Stypendystę przynajmniej 100 punktów w
upływającym semestrze nauki.
4. W wyjątkowych przypadkach Komisja może w drodze głosowania zwykłą większością głosów
zadecydować o utrzymaniu lub utracie Stypendium niezależnie od wyniku punktowego Stypendysty.
5. W przypadku utraty Stypendium możliwe jest jego odzyskanie w kolejnym semestrze pod warunkiem
wypełniania przez Stypendystę powyższych warunków.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygający głos ma Zarząd Fundacji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Załącznik 1

Wrocław, dn. …………………………..….
KARTA OCENY PUNKTOWEJ STYPENDYSTY

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………… Klasa …………….…….
Liczba możliwych
Przyznane
Lp.
Kryterium
do uzyskania
punkty
punktów
1.
Osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych1
Zdobycie tytułu laureata
Zdobycie tytułu finalisty
Awans do finału olimpiady
Awans do II etapu olimpiady
2.

100
75
50
20

Zaangażowanie w przygotowania do olimpiady przedmiotowej2
Regularny udział w zajęciach przygotowujących do olimpiady
Punkty przyznane przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia

3.

Wyniki klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej
Brak ocen dopuszczających
Brak ocen dopuszczających i dostatecznych

4.

10
20

Ocena zachowania
Bardzo dobre
Wzorowe

6.

10
15

Regularny udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego
Trzeci język obcy

15
SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

_______________________
1

Punkty przyznawane za najwyższe osiągnięcie w każdej olimpiadzie.
Dotyczy jednych, wybranych przez Stypendystę zajęć przygotowujących do olimpiad.
3 Potwierdzona uzyskaniem oceny z przedmiotu.
2

20
25

Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych
Frekwencja powyżej 85%
Frekwencja powyżej 90%

5.

20
30

…………………..

Załącznik 2

Wrocław, dn. …………………………..….
KARTA OCENY ZAANGAŻOWANIA
W PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………. Klasa ………………………..
Rok szkolny ................................................................. Semestr ……………………………………………………………………
Zajęcia przygotowujące do olimpiady ……………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia ………………………………………………………………………………………
Lp.
Data
Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Punkty przyznane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (0 – 30)

...……………………………………

Czytelny podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

......…………………………………

