REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ
DZIAŁAJĄCEJ PRZY
ZSJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GDYNI
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, która w 1994 roku
powołała w Gdyni do istnienia Ogólnokształcące Liceum Jezuitów oraz w 2001 roku
Gimnazjum Jezuitów, po czym w roku 2014 utworzyła Zespół Szkół Jezuitów, w skład którego
wchodzą powołane wcześniej Ogólnokształcące Liceum Jezuitów, Gimnazjum Jezuitów oraz od
2017 roku Szkoła Podstawowa Jezuitów, pragnie pomóc pracowitym uczniom, których rodziny
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom, którzy wyróżniają się znaczącymi
osiągnięciami naukowymi. Istotnym kryterium w przyznawaniu stypendiów jest czynne
zaangażowanie w bezinteresowną służbę innym ludziom, szczególnie starszym, czyli realizacja
motta szkoły: "Być dla innych". Temu celowi ma służyć Fundusz Stypendialny zarządzany przez
Komisję powołaną przez Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa
Jezusowego. Fundusz tworzą środki finansowe pochodzące od indywidualnych dobroczyńców,
fundacji oraz innych instytucji, które chcą pomóc finansowo wspomnianym wyżej uczniom.
Fundusze gromadzone są na rachunku bankowym Zespołu Szkół Jezuitów.
Poniższy regulamin określa zasady przyznawania uczniom pomocy finansowej
z Funduszu Stypendialnego w formie stypendiów socjalnych, stypendiów „MAGIS” oraz
stypendiów „KOSTKA” - przyznawanych w ramach międzynarodowych projektów.

ROZDZIAŁ I. RODZAJE STYPENDIÓW
1. Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej.
2. Stypendium „MAGIS” przyznawane jest uczniom, którzy realizują hasło „Być dla
innych” oraz mają szczególne osiągnięcia naukowe: wysoka średnia ocen, udział w
konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym.
3. Stypendium "KOSTKA" przyznawane w ramach międzynarodowych projektów
przeznaczone jest na pokrycie kosztów czesnego oraz innych kosztów związanych z
nauką ucznia nie posiadającego polskiego obywatelstwa, przyjętego do szkoły w ramach
realizowanego przez Szkołę Podstawową, Gimnazjum lub Liceum projektu.

ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Art 1. Stypendium socjalne
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego dla ucznia mogą wystąpić jego prawni
opiekunowie.
2. Ubiegający się o stypendium socjalne przedstawiają Komisji w terminie do 20
października (I semestr roku szkolnego) lub do 15 lutego (II semestr roku szkolnego):
a. podanie wraz z uzasadnieniem
b. formularz zgłoszeniowy
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c. dokument stwierdzający wysokość średniego, rocznego dochodu na jednego
członka rodziny.
W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do szkoły, o stypendium socjalne może
ubiegać się tylko jedno dziecko z rodziny.
Uczeń starający się o stypendium socjalne powinien wykazywać się przynajmniej
dobrymi wynikami w nauce i dobrym zachowaniem.
Istotnym kryterium w przyznawaniu stypendium socjalnego jest realizacja hasła "Być dla
innych", czyli zaangażowanie społeczne na rzecz osób potrzebujących, zwłaszcza osób
starszych i niepełnosprawnych.
Stypendium socjalne przyznaje się na jeden semestr roku szkolnego od września do
lutego i od marca do końca bieżącego roku szkolnego (czyli do końca sierpnia lub do
zakończenia nauki w szkole).
Wysokość stypendium jest zróżnicowana. Uzależniona jest od ilości podań, danych
zawartych w punktach 2c, 4 i 5 niniejszego artykułu oraz od środków finansowych
zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Stypendialnego.

Art 2. Stypendium „MAGIS”
1. Z wnioskiem o przyznanie uczniom stypendium „MAGIS” mogą wystąpić
wicedyrektorzy ds. pedagogicznych obu szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum
Jezuitów i Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w porozumieniu z wychowawcami klas.
2. Stypendium „MAGIS” przyznaje się uczniom, którzy wyróżniają się:
a) najlepszymi wynikami pod względem osiągniętej średniej ocen w poprzednim roku
szkolnym,
b) realizacją hasła "Być dla innych", czyli zaangażowaniem społecznym na rzecz osób
potrzebujących, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych,
c) aktywnym udziałem w życiu szkoły,
d) wysoką kulturą osobistą.
3. Wicedyrektorzy, na koniec roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok szkolny,
zgłaszają kandydatów do stypendium „MAGIS” po jednym uczniu z następujących
poziomów nauczania: V SP, VI SP, VII SP, VIII SP, III klasa gimnazjum, II klasa
liceum, III klasa liceum.
4. Stypendium naukowe „MAGIS” przyznaje się na okres całego roku nauki szkolnej.
5. Wysokość stypendium naukowego „MAGIS” uzależniona jest od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu, osiągnięć naukowych ucznia oraz
zaangażowania społecznego.
Art. 3. Stypendia "KOSTKA" w ramach międzynarodowych projektów
1. Stypendia przyznawane są według odrębnych zasad określonych w
międzynarodowej wymiany uczniów i mają na celu wsparcie finansowe
uczniów Gimnazjum Jezuitów lub Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w
posiadających obywatelstwa polskiego.
2. Decyzję o możliwości przeznaczenia funduszy na niniejsze stypendium
każdorazowo Komisja.

projekcie
wybitnych
Gdyni nie
podejmuje
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Art. 4. Informacje ogólne
1. O stypendium socjalne mogą ubiegać się tylko uczniowie, którzy nie korzystają aktualnie
ze stypendiów z innych źródeł. Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów
(socjalne bądź „MAGIS”).
2. Uczeń, który nie spełnia warunków, na których zostało mu przyznane stypendium, traci
prawo do jego otrzymywania, nawet jeśli nie skończył się okres, na który zostało
przyznane.
3. O utracie prawa do pobierania stypendium decyduje Komisja na wniosek dyrektora
Liceum, Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.
4. Komisja przyznając stypendium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może
odstąpić od zasad przewidzianych w niniejszym regulaminie.
5. Uczniowie, którzy otrzymują stypendium, są zobowiązani do napisania sprawozdania
z postępów w nauce nie później niż 7 dni po zakończeniu pobierania stypendium.
Jednocześnie zobowiązani są do złożenia pisemnego podziękowania dla Darczyńcy,
który jest wskazany w piśmie.
6. Stypendia pokrywane są z Funduszu Stypendialnego, który tworzą środki finansowe
pochodzące od indywidualnych dobroczyńców, fundacji oraz innych instytucji, które
wspierają materialnie uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Jezuitów.

ROZDZIAŁ III. KOMISJA STYPENDIALNA
1. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna powoływana i odwoływana przez Prowincjała
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego osobnym dekretem.
2. Komisja przyznaje stypendia zależnie od środków gromadzonych na Funduszu
Stypendialnym.
3. Komisja zbiera się dwa razy w roku na walnym zebraniu: w październiku (celem
przyznania stypendium socjalnego na I semestr oraz stypendium MAGIS) i w lutym
(celem przyznania stypendium socjalnego na II semestr). W szczególnych przypadkach
istnieje możliwość doraźnego zwołania komisji.
4. Decyzje dotyczące stypendiów mogą być podejmowane przy obecności minimum trzech
członków Komisji, w tym jej przewodniczącego.
5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół podpisany przez obecnych na zebraniu
członków Komisji.
6. Wnioskodawcy o decyzji Komisji informowani są pisemnie przez Przewodniczącego
Komisji Stypendialnej.
7. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie ma możliwości odwołania.
Gdynia, dnia 09. 10 2017 roku

o. ARTUR WYZINA SJ
___________________________
Dyrektor Szkoły

3

