REGULAMIN PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ
FUNDACJI AMF NASZA DROGA
(Regulamin)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja AMF NASZA DROGA realizuje swoje zadania między innymi poprzez
Program Pomocy Stypendialnej (zwany dalej Programem), w ramach którego
realizowane są : Program Matura, Program Student.
2. Program realizowany jest w formie pomocy materialnej – stypendium. W każdym
wypadku stypendium może być wypłacane nie dłużej niż trwa cykl nauczania,
określony programowo w danej szkole średniej lub państwowej szkole wyższej.
3. Program finansowany jest ze środków Fundacji AMF NASZA DROGA. Rada
Fundacji AMF NASZA DROGA określa corocznie wysokość środków
przeznaczonych na Program. Podziału środków zgodnie z wytycznymi Rady Fundacji
AMF NASZA DROGA dokonuje Zarząd Fundacji.
4. Celem Programu jest promowanie osób ambitnych, wybitnie uzdolnionych,
wyróżniających się w nauce i zachowaniu, oraz umożliwienie im szeroko pojętej
edukacji kulturalnej, rozwoju intelektualnego i duchowego, a także długofalowe
umacnianie osobowości ze szczególnym uwzględnieniem osób, którym warunki
materialne uniemożliwiają podjęcie albo kontynuowanie nauki w szkole średniej lub
na uczelni.
5. Osoby objęte Programem zobowiązują się do przestrzegania postanowień
Regulaminu, sumiennej nauki, wykorzystywania przyznawanej pomocy materialnej
zgodnie z jej przeznaczeniem, aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez
Fundację AMF NASZA DROGA inicjatywach i zajęciach. Wzór oświadczenia osoby
objętej Programem stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§2
ADRESACI PROGRAMU
1. Program skierowany jest w szczególności do pochodzących z terenu powiatu
ostrowskiego absolwentów publicznych państwowych szkół podstawowych i
gimnazjów, uczniów publicznych państwowych szkół średnich, osób podejmujących
naukę w państwowych szkołach wyższych na bezpłatnych studiach dziennych oraz
studentów bezpłatnych studiów dziennych państwowych szkół wyższych.
2. Kandydaci do Programu mogą zgłaszać się sami, mogą zgłaszać ich również szkoły,
organizacje społeczne, samorządy uczniowskie oraz inne organizacje i instytucje
działające na rzecz społeczności lokalnej oraz edukacji dzieci i młodzieży (instytucja
zgłaszająca), z zastrzeżeniem warunków wskazanych w § 6.
§3
PROGRAM MATURA
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1. Do Programu mogą zostać zakwalifikowani absolwenci klas trzecich publicznych
państwowych gimnazjów/ klas ósmych szkół podstawowych, którzy
a) otrzymali świadectwo ukończenia drugiej klasy gimnazjum/klasy siódmej szkoły
podstawowej uzyskując średnią ocen równą co najmniej 4,75,
b) uzyskali w pierwszym półroczu trzeciej klasy gimnazjum/klasy ósmej średnią ocen
równą co najmniej 4,5,
c) deklarują podjęcie nauki w szkole średniej dającej możliwość uzyskania świadectwa
dojrzałości,
d) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
e) uzyskają rekomendację Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły,
f) pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, które nie pozwalają na
podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej,
g) złożą wniosek w terminie przewidzianym przez Komisję Stypendialną.

Kwalifikacja
2. Komisja Stypendialna w oparciu o złożone dokumenty dokonuje wstępnej kwalifikacji
do Programu.
3. Decyzje o zakwalifikowaniu do Programu Komisja Stypendialna podejmuje po
przeprowadzeniu rozmów z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do Programu, które
przedłożą Komisji w trakcie rozmowy wyniki egzaminu kończącego
gimnazjum/szkołę podstawową i zaświadczenie o przyjęciu do szkoły średniej.
Stypendium
4. Stypendium przyznawane jest na okres nauki w szkole średniej, o ile Stypendysta
uzyska:
a) w każdym półroczu nauki średnią ocen równą co najmniej – 4 i ocenę z zachowania co
najmniej bardzo dobrą lub gdy z przedmiotów wybranych lub kierunkowych
stypendysta uzyska stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów średnia ocen będzie
wynosiła co najmniej 3,5.
b) pozytywną opinię wychowawcy klasy,
c) przedłoży Fundacji AMF NASZA DROGA w terminie określonym przez Komisję
Stypendialną kartę zgłoszenia – kontynuacja (załącznik nr 3 do Regulaminu),
d) będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Fundację.
W pierwszym roku trwania nauki w szkole średniej stypendium przyznawane jest na okres
od września do czerwca (dziesięć miesięcy).

Dodatkowa kwalifikacja
5. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Stypendialna w porozumieniu z Radą Fundacji
może podjąć decyzję w przedmiocie przeprowadzenia kwalifikacji do Programu wśród
uczniów szkół średnich.
6. Uczniowie szkół średnich, którzy nie byli dotychczas uczestnikami Programu Matura ,
mogą ubiegać się o zakwalifikowanie, o ile spełnią następujące warunki :
a) dotychczas uzyskana średnia ocen w danym półroczu szkoły średniej równa jest co
najmniej – 4, a ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra,
b) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
c) uzyskają rekomendację Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły,
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d) przedłożą dokumenty o których mowa w § 5.
e) pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, które nie pozwalają na
podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej,
7. W stosunku do osób przyjętych do Programu w ramach dodatkowej kwalifikacji
postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§4
PROGRAM STUDENT
1. Program ten dotyczy przede wszystkim dotychczasowych stypendystów – uczestników
Programu Matura.
Stypendyści ostatnich klas szkół średnich, planujący podjęcie nauki na studiach
dziennych na państwowej szkole wyższej, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na
okres dalszej nauki, o ile spełniają następujące warunki:
a) podejmą naukę na państwowej szkole wyższej, umożliwiającą zgodnie z programem
nauczania uzyskanie pełnego wyższego wykształcenia,
b) wykazują szczególne uzdolnienia w dziedzinie wiedzy objętej planowanym
kierunkiem studiów lub rozpoczętych studiów,
c) przedłożą stosowne dokumenty, zgodnie z § 5 oraz złożą oświadczenie o wysokości
uzyskiwanych dochodów z tytułu umowy o pracę, innych stypendiów lub dotacji.
d) pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, które nie pozwalają na
podjęcie lub kontynuowanie nauki na uczelni wyższej,
Kwalifikacja
2. Komisja Stypendialna w oparciu o złożone dokumenty dokonuje wstępnej kwalifikacji
do Programu.
3. Decyzje o zakwalifikowaniu do Programu Komisja Stypendialna podejmuje po
przedłożeniu przez stypendystę lub instytucję zgłaszającą zaświadczenia o
pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego i przyjęciu w poczet studentów.
Przedłożenie stosownych dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o przyjęciu na do danej państwowej szkoły wyższej.
Stypendium
4. Stypendium przyznawane jest na okres 3 pierwszych lat studiów, Komisja
Stypendialna w porozumieniu z Radą Fundacji może przyznać stypendium na okres
dłuższy.
5. Stypendysta powinien:
a) uzyskiwać w każdym semestrze średnią ocen równą co najmniej – 3,8 począwszy od
III semestru ( drugiego roku studiów),
b) przedkładać Komisji Stypendialnej Fundacji AMF NASZA DROGA w terminie 2
tygodni od zakończenia semestru zaświadczenia o uzyskanej średniej – począwszy od
zakończenia I semestru (pierwszy rok studiów).
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Dodatkowa kwalifikacja
6. W wyjątkowych przypadkach Komisja Stypendialna w porozumieniu z Radą Fundacji
może podjąć decyzję w przedmiocie przeprowadzenia kwalifikacji do Programu
Student wśród osób nie będących dotychczas stypendystami Fundacji, w tym wśród
uczniów szkół średnich oraz studentów.
7. Uczniowie szkół średnich, którzy nie byli dotychczas uczestnikami Programu, mogą
ubiegać się o zakwalifikowanie do Programu Student na warunkach wskazanych w § 4
ust. 1.
8. Studenci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie do Programu Student o ile spełnią
następujące warunki:
a) uzyskali świadectwo dojrzałości ze średnią ocen równą co najmniej 4,5 lub
dotychczas uzyskana średnia ocen w ostatnim semestrze wynosiła co najmniej 3,8,
b) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
c) przedłożą dokumenty o których mowa w § 5 oraz złożą oświadczenie o wysokości
dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, innych stypendiów lub dotacji.
d) pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, które nie pozwalają na
kontynuowanie nauki na uczelni wyższej.
§5
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
LUB JEGO KONTYNUACJI
1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Programu Matura powinna przesłać w
terminie określonym przez Komisję Stypendialną, na adres Fundacji AMF NASZA
DROGA poniżej wskazane dokumenty:
a) kartę zgłoszenia kandydata, wypełnioną zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy
(załącznik nr 2),
b) własnoręcznie napisane podanie wraz z uzasadnieniem.
2. Osoba zakwalifikowana i korzystająca z Programu Matura zobowiązana jest do
składania w terminie określonym przez Komisję Stypendialną karty zgłoszenia –
kontynuacji (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), wypełnionej zgodnie ze
stanem faktycznym.
3. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Programu Student powinna przesłać do
Komisji Stypendialnej, niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji do państwowych szkół
wyższych poniżej wskazane dokumenty:
a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego i przyjęciu w poczet
studentów,
b) oświadczenie o innych dochodach, stypendiach i dotacjach oraz potwierdzone
zaświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym ze studentem.
4. Osoba zakwalifikowana i korzystająca z Programu Student zobowiązana jest do
składania Komisji Stypendialnej w terminie 2 tygodni po zakończeniu semestru:
a) poświadczonych dokumentów potwierdzających wyniki w nauce,
b) oświadczenie o innych dochodach, stypendiach i dotacjach oraz potwierdzone
zaświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we
wspólnym
gospodarstwie domowym ze studentem.
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5. Pod rygorem odmowy kwalifikacji lub wykluczenia z Programu dokumenty i opinie, o
których mowa powyżej powinny zostać przedłożone w oryginale, odpisie lub zostać
wydane lub potwierdzone przez szkołę lub szkołę wyższą oraz odpowiednią
instytucję.
6. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z osobą
ubiegająca się o przystąpienie do Programu lub korzystającą z Programu.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Decyzję o wstępnej kwalifikacji oraz o zakwalifikowaniu do Programu podejmuje
Komisja Stypendialna.
2. Komisja stypendialna przesyła na adres kandydata:
a) zawiadomienie o wstępnym zakwalifikowaniu do Programu Matura,
b) zawiadomienie o zakwalifikowaniu do Programu Matura,
c) zawiadomienie o zakwalifikowaniu do Programu Student
3. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę kryteria przedstawione
w niniejszym paragrafie. Komisja może, w porozumieniu z Radą Fundacji, przyznać
lub nie przyznać stypendium również wtedy, jeśli kandydat spełnia lub nie spełnia
warunków Regulaminu.
4. Stypendysta, który nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie może zostać
decyzją Komisji Stypendialnej wykluczony z Programu z jednoczesną utrata prawa do
ubiegania się o kolejną kwalifikację do Programu.
5. Komisji Stypendialnej przysługuje w każdym czasie prawo do zawieszenia wypłaty
stypendium, wykluczenia z Programu, zmniejszenia lub zwiększenia (do maksymalnej
ustalonej Regulaminem) wysokości wypłacanego stypendium. Prawo to realizowane
jest oparciu o analizę wyników nauczania stypendysty, realizowania przez stypendystę
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności obowiązku
aktywności stypendysty w pracach i inicjatywach podejmowanych przez Fundację
oraz w oparciu o dane zawarte w (karcie zgłoszenia – kontynuacji) i oświadczeniach
dotyczących uzyskiwanych dochodów stypendiów i dotacji.
§7
ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM
1. Stypendium przyznawane jest w wysokości, która nie może przekroczyć
dziewięciokrotności najniższego zasiłku rodzinnego ustalanego w miesiącu wrześniu
każdego roku na dany rok szkolny lub akademicki. W wyjątkowych przypadkach,
Komisja Stypendialna może przyznać stypendium w innej wysokości.
2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc z góry, nie później niż do 15 dnia każdego
miesiąca.
3. Sposób wypłaty stypendium ustalany jest indywidualnie przez Komisje Stypendialną.
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§8
KOMISJA STYPENDIALNA
1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
- Prezes Zarządu Fundacji AMF NASZA DROGA jako Przewodniczący Komisji
Stypendialnej,
- oraz od 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji AMF NASZA
DROGA.
2. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.
3. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
4. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:
a) rozpatrywanie podań,
b) podejmowanie decyzji o ilości, wysokości przyznawanych stypendiów (w ramach
środków przeznaczonych na ten cel przez Radę Fundacji)
c) informowanie zainteresowanych o wynikach kwalifikacji do Programu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie odebrania prawa do ponownego ubiegania się o
zakwalifikowanie do Programu
e) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia wypłaty stypendium
f) podejmowanie decyzji w sprawie zmniejszenia wysokości przyznanego stypendium,
g) podejmowanie decyzji w sprawie zwiększenia (do pełnej ) wysokości przyznawanego
stypendium,
h) określanie terminów przeprowadzania kwalifikacji do Programu innych, niż wskazane
w Regulaminie.
5. Komisji Stypendialnej przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości danych zawartych
w złożonych dokumentach.
6.

Komisji Stypendialnej przysługuje prawo
wykorzystywania przyznanego stypendium.

monitorowania

celu

i

sposobu

7. W zakresie wskazanym w ust. 5 i 6 Komisja Stypendialna może podjąć współprace z
macierzystą szkołą lub szkołą wyższą, a także samorządem terytorialnym właściwym
dla miejsca zamieszkania stypendysty.
8. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.
9. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządzane są protokóły.
§9
1. Stypendyści zobowiązani są do informowania Rady Fundacji w terminie 7 dni (od
dnia zaistnienia zdarzenia o zmianie sytuacji materialnej, w szczególności o
uzyskiwanych dochodach, zapomogach, stypendiach, dochodach z tytułu umowy o
pracę oraz dotacjach z innych źródeł.
2. Naruszenie postanowień ust. 1 może spowodować natychmiastowe wykluczenie z
Programu. W takim wypadku Fundacji przysługuje prawo dochodzenia zwrotu
stypendium wypłaconego na rzecz stypendysty, za okres w którym nie spełniał
warunków przewidzianych Regulaminem.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję wiążącą podejmuje
Rada Fundacji.
2. Zmiany regulaminu wprowadzane są uchwałą Rady Fundacji.
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