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Regulamin przyznawania Stypendium,,Mistrzowie Matematyki"

Postanowienia o96lne

s 1
Uiyte w Regulaminie okre6lenia i  skr6ty oznaczajq:

L. Regulamin -  Regulamin przyznawania Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki" ;

2. Wniosek - wniosek o przyznanie Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki";

3. Wnioskodawca petnoletni ucze6/uczennica lub rodzic/opiekun prawny niepelnoletniego

ucznia/uczennicy, w imieniu kt6rego/kt6rej sktada on Wniosek;

4. Rok szkolny - zgodnie z art. 63 ustawy z dniaT wrze6nia 1991 r. o systemie o6wiaty (tekst jednolity:

Dz .U.z2004r .  Nr  255 poz .2572zpofn .  zm. )  rozpoczyna s iq  z  dn iem l  wrzeSn ia  ka2dego roku ,  a  ko fczy

z dniem 3L sierpnia nastqpnego roku;

5. Szkola - plac6wka edukacyjna z siedzibq w Olsztynie, do kt6rej uczeszcza wnioskodawca: szkota

podstawowa (z wylqczeniem klas l - l l l ) ,  g imnazjum, szkola ponadgimnazjalna ( l iceum o96lnoksztalcqce,

technikum, zasadniczq szkofq zawodowq, z wylqczeniem szk6t dla dorostych);

6. Fundacja -  Fundacja , ,Szalony Krasnolud";

7 . Zarzqd Fundacji' Zarzqd Fu ndacji,,Sza lony Krasno I ud" ;

8. Lista rankingowa - listq wniosk6w o przyznanie stypendium spelniajqcych wymogi formalne i

pozytywnie ocenionych merytorycznie przez Komisjq, ufo2onq w kolejnoSci malejqcej wartoSci punktacji

uzyskanej podczas oceny merytorycznej Wniosk6w, zatwierdzonE przez Tarzqd Fundacji;

9. Stypendysta * ucze6, kt6rego Wniosek zostat wybrany do objqcia wsparciem stypendialnym przez

Zarzqd Fundacji na podstawie Listy rankingowej i kt6ry zawarl z Fundacjq umowq stypendialnq.

s 2
L. Regulamin okreSla zasady przyznawania Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki" Wnioskodawcom

szczeg6lnie uzdolnionym matematycznie, kt6rzy sq uczniami Zespolu Szk6t Og6lnoksztafcqcych nr 5

Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie lub klas o profilach sportowych Szk6t z siedzibq w Olsztynie.

2. Stypendia przyznaje Zarzqd Fundacjiw oparciu o Listq rankingowq przedstawionq mu przez Komisjq'

3. Stypendia sq f inansowane ze (rodk6w Fundacji  mBanku w ramach projektu ,,Mistrzowie Matematyki".

Cete programu stypendialnego,,Mistrzowie Matematyki"

s 3
program stypendialny ma na celu wsparcie uczni6w szczeg6lnie uzdolnionych matematycznie w

realizacj i  ich plan6w rozwoju zar6wno umyslowego, jak i  sportowego. Lqczenie bowiem uprawiania

aktywnego sportu poprzez godzenie "zwyktego" trybu nauki w szkole oraz systematycznych trening6w

(czqsto dw6ch dziennie porannych i popoludniowych) przez uczni6w szk6f o profilach sportowych jest

nie lada sztukq i wielkim wyzwaniem. Program stypendialny ma wesprzed tych uczni6w, kt6rzy ponad

zaanga2owaniem w osiqganie wynik6w sportowych, osiqgajq wysokie wyniki w matematyce lub

przejawiajq niecodzienne umiejqtnoSci matematyczne.
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Uczniowie objeci programem - kryteria

9 4

1. Ustala siq nastqpujqce kryteria przyznawania stypendi6w:

1) kryteria obowiqzkowe:

a) uczqszczanie do Zespolu Szk6t 096lnoksztatcqcych nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

(z wyfqczeniem klas t-ilt szkoly podstawowej) lub do klasy o profilu sportowym w Szkole z siedzibq w

Olsztynie;

b) co najmniej ,,bardzo dobra" ocena z matematyki uzyskana na zakoiczenie roku szkolnego

poprzedzajqcego datq zlo2enia Wniosku;

c) Srednia ocen ze wszystkich przedmiot6w (z wylqczeniem religii/etyki) uzyskana na zakodczenie roku

szkolnego poprzedzajqcego datq zlo2enia wniosku wynosi powy2ej 4,70;

d) niepobieranie za okres, na jaki  bqdzie przyznane Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki" ,  stypendium

finansowanego ze Srodk6w publicznych (np. stypendium sportowego), kt6re spowodowafoby podw6jne

f inansowanie wydatk6w.

2) kryteria dodatkowe:

a) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzajqcym datq ztloLenia Wniosku w Konkursie ,,Kangur

Matematyczny" tytutu laureata, wynik bardzo dobry lub wyr62nienia;

b) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzajqcym datq zlo2enia Wniosku w Konkursie ,,Alfik" tytutu

laureata, wynik bardzo dobry lub wyr62nienia;

c) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzajqcym datq ztoienia wniosku w konkursie/ol impiadzie/turnieju

matematycznym o zasiqgu co najmniej powiatowym tytutu laureata lub pierwszego, drugiego lub

trzeciego miejsca;

d) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzajqcym datq zto2enia Wniosku w turnieju szachowym o zasiqgu

co najmniej miejskim miejsca w pierwszejdwudziestce;

e) anga2owanie siq w 2ycie lokalnej spotecznodci w roku szkolnym poprzedzajqcym datq zlo2enia

Wniosku, poprzez petnienie funkcj i  Wolontar iusza podczas projekt6w lokalnych i / lub krajowych

orga nizacji poza rzqdowych potwie rdzo ne przez te orga niza cje'

2. Stypendium moie zostai przyznane uczniowi, kt6ry spelnia wszystkie kryteria podstawowe oraz

przynajmniej dwa z kryteri6w dodatkowych'

Wniosek o PrzYznanie StYPendium

s s
1. Warunkiem ubiegania siq o Stypendium jest zio2enie kompletnego i prawidlowo sporzqdzonego

wniosku wraz z wymaganymi zalqcznikami w terminie i  miejscu wyznaczonym w ogtoszeniu o naborze

Wniosk6w i przekazanym do publicznej informacji  na stronie internetowejwww.szalonykrasnolud'pl '

2. Wnioski zfo2one po terminie okreSlonym zgodnie z ust. 1 nie bqdq rozpatrywane.

3. Datq zto2enia wniosku o przyznanie stypendium jest data wptywu wniosku do miejsca wyznaczonego

zgodnie z ust. L.

4. przez kompletnoS6 Wniosku rozumie siq wypelnienie wszystkich p6l Wniosku oraz dotqczenie

zatqcznik6w, o kt6rych mowa w ust. 5 i 6'

5. Do Wniosku o przyznanie stypendium Wnioskodawca dotqcza nastqpujqce zatqczniki:

1) kopiq 6wiadectwa z zakodczenia roku szkolnego poprzedzajqcego datq zto2enia Wniosku

potwierdzonq za zgodnoSi z oryginalem przez Wnioskodawcq, dyrektora Szkoly lub upowainionego

pracownika Szkoly;

2) o6wiadczenie o niepobieraniu stypendium finansowanego ze Srodk6w publicznych, w tym stypendium

sportowego, kt6re spowodowatoby podw6jne finansowanie wydatk6w.
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6. Wnioskodawca, kt6rego to dotyczy dolqcza do Wniosku, jako potwierdzenie spelnienia kryterium

dodatkowego:

1) kopie zaSwiadczeri o uzyskanych tytulach/miejscach, o kt6rych mowa w 5 4, potwierdzone za

zgodnoSi z oryginatem przez Wnioskodawcq, dyrektora Szkoly lub upowa2nionego pracownika Szkoly;

2) kopie za$wiadczef odnoszqcych siq do anga2owania siq Wnioskodawcy w 2ycie lokalnej spolecznoSci,

o kt6rych mowa w 5 4, potwierdzone za zgodno6i z oryginalem przez Wnioskodawcq lub odpowiednie

organizacje pozarzqdowe.

7. Wzor Wniosku o przyznanie Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki" stanowi Zalqcznik nr 1 do

Regulaminu, kt6ry zostanie zamieszczony na stronie internetowej Fundacj i  www.szalonvkrasnolud.pl '

8.  Zfo2enie Wniosku jest jednoznaczne z:

1) Wyraieniem zgody Wnioskodawcy na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Fundacj i

oraz Fundacj i  mBanku oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z2OO2 r.  Nr 101, poz.926,zp6in. zm.) w celu niezbqdnym do ubiegania siq

oraz pobierania Stypendium ,,Mistrzowie Matematyki" oraz wyraieniem jego zgody na przetwarzanie

danych osobowych na zasadach okreSlonych wy2ej'

2) Wyra2eniem zgody Wnioskodawcy na wykonywanie zdjqi i nagrai filmowych zawierajqcych jego

wizerunek zarejestrowanych podczas wszelkich dziafar i  zwiqzanych z przebiegiem Konkursu o przyznanie

stypendium oraz dziafad wolontarystycznych na rzecz Fundacji oraz wyra2eniem zgody Wnioskodawcy

na umieszczanie i  publ ikowanie tychie na stronach internetowych organizator6w Konkursu, na ich

profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiatach sprawozdawczych,

informacyjnych oraz promocyjnych zwiqzanych z realizacjq projektu stypendialnego ,,Mistrzowie

Matematyki"  oraz zwiqzanych z dzialalnoiciE statutowE Fundacj i  i  Fundacj i  mBanku.

Ocena Wniosk6w o przyznanie stypendium

s 6
1. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w oparciu o informacje zawarte we Wniosku oraz

zafqcznikach do niego.

2. Oceny formalnej Wniosk6w dokonuje Zarzqd Fundacji.

3. Ocena formalna Wniosk6w dokonywana jest w zakresie:

1) spelniania przez Wnioskodawcq wymog6w okreSlonych w 5 4;

2) kompletnojci zalqcznik6w do Wniosk6w okreSlonych w 5 5 ust. 5 i 6;

3) poprawnoSci sporzqdzenia Wniosku wraz z zatqcznikami.

4. W razie stwierdzenia we Wniosku oczywistych omylek Zarzqd Fundacji mo2e w tym zakresie dokonai

niezbqdnej korekty, tj. mo2e uwzglqdnii dane poprawne, sporzqdzajqc jednoczeSnie wykaz dokonanych

niezbqdnych korekt, kt6re zostaly uwzglqdnione. O dokonaniu korekt, kt6re majq wplyw na wynik oceny

wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie i / lub mailowo.

5. Oceny merytorycznej Wniosk6w spelniajqcych wymogiformalne dokonuje Komisja w skladzie:

1) Dyrektor Szkoly lub pedagog wytypowany przez dyrektora Szkoly, z kt6rej wpfynie najwiqcej

Wniosk6w;
2) Trener dyscypliny, z kt6rej wptynie najwiqcej wniosk6w;

3) Pracownik mBank O/Olsztyn lub przedstawiciel Fundacji  mBank;

4) Kamila Brzezi6ska - pedagog ze szkoty podstawowejw Olsztynie;

5) Przedstawiciel Zarzqdu Fundacji .

6. Ocena merytoryczna prowadzona jest zgodnie ze szczeg6towq punktacjq okreSlonq poni2ej:
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7. W przypadku wystqpienia konfliktu interes6w czlonka Komisji, decyzjq o wpisie Wnioskodawcy na

Listq rankingowq podejmujq pozostali cztonkowie Komisji, kt6rych konflikt interes6w nie dotyczy.

g. po ocenieniu merytorycznym ka2dego z Wniosk6w tworzona jest Lista rankingowa przedto2ona do

ostatecznej akceptacji Za rzqdowi Fundacji.

9. W przypadku wystqpienia jednakowej liczby punkt6w uzyskanych przez kilku Wnioskodawc6w stosuje

siq pierwsze6stwo na LiScie rankingowej wedtug nastqpujqcego porzqdku:

1)wiqkszej liczby punkt6w za spelnienie przez Wnioskodawcq kryteri6w podstawowych;

2) wiqkszej l iczby punkt6w za spelnienie przez Wnioskodawcq kryteri6w dodatkowych okre6lonych w 5 4

pkt 1. ust. 2) od a) do d) lEcznie;

3) wiekszej liczby punkt6w za spelnienie przez Wnioskodawcq kryterium dodatkowego okre6lonego

w 5 4 pkt 1. ust. 2) Pkt. e) '
Przeznaczenie StYPendium

5 7

1. Stypendium przyznawane jest po podpisaniu Umowy Stypendialnej '

2. Termin i  miejsce wyznaczone do podpisania umowy stypendialnej podane zostanie w ogloszeniu

o naborze Wniosk6w i przekazane do publicznej informacji  na stronie internetowej

www.szalonykrasnolud.Pl

3. Umowa stypendialna okreSla wysokoSi stypendium, spos6b jego przekazania i przeznaczenia oraz

obowiqzki Stype ndYstY.

4. Integralnq czqSciq Umowy stypendialnej jest deklaracja wsp6lpracy stypendysty w charakterze

Wolontariusza Fundacji  w organizowanych i/ lub wsp6forganizowanych przez niq projektach przez okres

Kryterium obowiqzkowe Uszczeg6lowienie Punktacja

1. Ocena z matematYki 6 20

5 10

2. Srednia ocen ze wszystkich przedmiot6w 5,51- 6,00 20

5,11 -  5,50 10

4,71-  5,L0 5

Maksymalna punktacja za kryteria obowiqzkowe 40

Kryterium dodatkowe

1. Konkurs,,Kangur MatematycznY" laureat 10

wynik bardzo dobry 8

wy162nienie 5

2. Konkurs,,Alfik" laureat 10

wynik bardzo dobry 8

wyr62nienie 5

3. Konkurs matematyczny o zasiqgu co najmniej powiatowym Laureat lub I miejsce 10

l l  miejsce 8

l l l  mie jsce 5

4. Turniej szachowy o zasiqgu co najmniej miejskim miejsca l-V 10

miejsca Vl-X 8

miejsca Xl-XX )

5. Zaanga2owanie w 2ycie lokalnej spolecznoSci 3 i wiqcej za6wiadcze6 10

1-2 zaSwiadczenia 5

Maksymalna punktacja za kryteria dodatkowe 50

Maksymalna punktacja og6lem 90
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otrzymywania Stypendium. Stypendysta musi wziqi czynny udziat w przynajmniej jednym projekcie

Fundacji w okresie otrzymywania Stypendium.

5. przekazanie Stypendium nastqpuje w dziesiqciu comiesiqcznych przelewach w kwocie 200,00 zl ka2dy

na rachunek wskazany we Wniosku.

6. W przypadku, gdy wysokoSi udzielonego Stypendium w ciqgu roku kalendarzowego przewyisza kwotq

wolnq od podatku, Fundacja potrqci, z kwoty przyznanego stypendium, zal iczkq na podatek dochodowy

od os6b fizycznych, w kwocie wynikajqcej z przepis6w prawa.

7. przyznane stypendium winno byi przeznaczone w szczeg6lnoSci na:

1) sfinansowanie kurs6w i innych form edukacji pozaszkolnej;

2) sfinansowanie kolonii, oboz6w potqczonych z edukacjq, w tym oboz6w sportowych, jqzykowych;

3) sf inansowanie szkoled specjal istycznych;

4) pokrycie koszt6w udziatu w zawodach sportowych, wystawach, konkursach;

5) zakup sprzqtu sportowego, instrument6w muzycznych, materiai6w i przybor6w plastycznych;

6) zakup ksiqiek i czasopism oraz pomocy dydaktycznych, w szczeg6lno6ci w postaci gier planszowych,

logicznych.

Utrata stypendium

s 8
1. Stypendysta mo2e utracii stypendium w nastqpujqcych przypadkach:

1)wykorzystywania Stypendium niezgodnie zprzeznaczeniem okre6lonym w Regulaminie,

2) braku aktywnoSci jako Wolontariusz Fundacji  zgodnie z umowE stypendialnq,

3) prezentowania postawy moralnej sprzecznej z przyjqtymi zasadami wsp6f2ycia spotecznego

(tj. w sytuacji otrzymania kary dyscyplinarnej w Szkole lub w klubie sportowym, kt6rego Wnioskodawca

jest cztonkiem),
2. Decyzjq o odebraniu Stypendium podejmuje Zarzqd Fundacji, o czym niezwtocznie powiadamia

Stypendystq.

Postanowienia kofcowe

5 e
L Zarzqd Fundacji  zastrzega sobie mo2liwoSi wprowadzenia zmian w Regulaminie. O wprowadzonych

zmianach informuje Fundacje mBank. Aktualny Regulamin przekazuje ka2dorazowo do publicznej

i nformacji na stronie i nternetowej www'sza lo nykrasnol ud' pl

2. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje zarz4d Funduszu'

[r rr r t1.rc,l.r sz.\[ol ly k n"rst t ottttl

ul. Partvzant6w 16/16, 1 0-521 Olsztyn
r,rip, Jjgselqe 78, REG0N: 361 436309

KRS 00005554s6
www.szalonYkrasnolud'Pl

Monika w!{oP}a'Kawa
\ l  l c -
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