REGULAMIN
STYPENDIUM IM. BOLESŁAWA HASSA
Stypendium im. Bolesława Hassa ma na celu wspieranie młodzieży
uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu w procesie edukacji poprzez udzielanie pomocy finansowej
z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem i rozwojem osobistym.

Środki finansowe na stypendia pochodzą od Darczyńcy:
Firmy Betasoap Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Niemcewicza 26/153
Podstawa prawna:
Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041
oraz z 2014 r., poz. 1290),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz.U. z 2017r., poz. 1580)

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium
uczniom szkoły.
2. Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą
dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych
szczeblach rywalizacji oraz aktywności społecznej.
3. Stypendium skierowane jest do uczniów liceum, którzy posiadają
udokumentowane osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym złożenie
wniosku o stypendium.
4. Stypendium im. Bolesława Hassa może otrzymać uczeń szkoły, który:
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- rozwija swoje pasje i zainteresowania w dziedzinie chemii,
-posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe,
-posiada udokumentowane osiągnięcia artystyczne,
-posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe,
-wykazuje się szczególnym wkładem pracy na rzecz społeczności szkolnej bądź
lokalnej.
5. Liczba stypendiów i ich wysokość jest ustalana każdego roku w porozumieniu
z Darczyńcą.
II. Kryteria i tryb przyznawania stypendium
§ 2.
1. Wnioski rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Szkoły.
Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor
w porozumieniu z Fundatorem stypendiów.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
3. O przyznanie stypendium wnioskuje uczeń, opiekun merytoryczny
lub wychowawca klasy. Wnioski należy złożyć do komisji stypendialnej
w terminie do 30 września.
4. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wypłacane w ratach
miesięcznych od września do czerwca.
5. Prawo do ubiegania się o stypendium otrzymują:
a) uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty
konkursu przedmiotowego, artystycznego bądź sportowego na szczeblu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez wojewódzką
komisję konkursową,
b) uczniowie klas drugich i trzecich, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty
zawodów trzeciego stopnia olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
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c) uczniowie klas drugich i trzecich, którzy uzyskali wysokie miejsce (I-III) –
nagradzane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych lub sportowych
na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
d) uczniowie szkoły, którzy są członkami Kadry Narodowej,
e) uczniowie szkoły, którzy wykazują szczególny wkład pracy na rzecz
społeczności szkolnej bądź lokalnej.
W przypadku uczniów mających szczególne osiągnięcia z chemii mają
zastosowanie kryteria 5a i 5b, a w przypadku braku uczniów spełniających te
kryteria o stypendium wnioskują nauczyciele chemii na podstawie wyników
konkursów, sprawdzianów, aktywnej pracy w kole chemicznym itp.

III. Wysokość i wypłata stypendium
§ 3.
1. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających
kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty przez Darczyńcę.
2. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej bądź przelewem
na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia
lub rodzica ucznia niepełnoletniego zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
3. Stypendysta ma obowiązek wykorzystać Stypendium wyłącznie na cele
finansowania bezpośrednich potrzeb związanych z pobieraną nauką.
W przypadku niespełnienia przez Stypendystę niniejszego Regulaminu
Darczyńca ma prawo zaprzestać wypłaty stypendium.
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