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Fundacja Mocni w Duchu 
Sienkiewicza 60  
90-058 Łódź  

  
REGULAMIN   

Funduszu Stypendialnego  
  

§ 1.   
1. Celem Funduszu Stypendialnego jest wspieranie młodych uzdolnionych katolików 

uczących się w Szkole Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi. Wybitnym fundujemy 
dodatkowe indywidualne zajęcia, przygotowujące młodych katolików do osiągania 
czołowych miejsc w różnego typu olimpiadach i konkursach oraz rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania. Zdolnym uczniom z uboższych rodzin fundujemy naukę w dobrej szkole, 
aby otrzymali najlepszą formację duchowo-intelektualną, nabyli niezbędne kompetencje 
miękkie, uzupełnione biegłą znajomością języków obcych, dzięki czemu będą mogli 
odnosić sukcesy w różnych dziedzinach swoich aktywności i w przyszłości zmieniać świat. 
Celem Funduszu Stypendialnego jest również udzielanie pomocy w zapewnianiu 
wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie, krzewienie idei pomocy 
bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. 

2. Regulamin określa warunki, zasady i tryb przyznawania stypendiów z Funduszu 
Stypendialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi.  

3. Fundusz dysponuje środkami zebranymi od sponsorów i przyznaje dwa rodzaje 
stypendiów: stypendium socjalne oraz stypendium naukowe.  

 
§ 2.    

1. Do ubiegania się o stypendium socjalne uprawnione są osoby spełniające łącznie 
następujące kryteria:  

a) są uczniami Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi lub aplikują do tej szkoły, 
oraz wykazują się talentami i zainteresowaniami, które chcą rozwijać,   

b) wykazują się postępami w nauce: ostatnia średnia ocen (na półrocze lub koniec roku) jest 
powyżej średniej w Szkole Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w oddziałach na danym 
poziomie. W klasach I-III, gdzie oceny są opisowe, brany jest pod uwagą uzyskany wynik 
na teście diagnozującym. To samo dotyczy nowych uczniów szkoły. 

c) ostatnia ocena z zachowania (na półrocze lub koniec roku) jest co najmniej bardzo dobra,  
d) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej 

problemami materialnymi lub innymi okolicznościami życiowymi,  
e) posiadają pisemną rekomendację wychowawcy klasy.  
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu przygotowanego przez rodziców/opiekunów 
ucznia starającego się o stypendium.   

3. Do wniosku należy dołączyć ostatnie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego 
dochodu obojga rodziców/opiekunów (jeśli oboje żyją lub nie zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich), co stanowi jednocześnie ich zgodę na przyznanie stypendium (ostatni 
złożony PIT).  

4. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Św. Ignacego Loyoli przy 
ul. Żeromskiego 26 w Łodzi do 30 września każdego roku.  

5. Podczas zebrania Zarządu Fundacji na początku października przyznawane są stypendia 
socjalne. 



2 
 

 
§ 3.   

1. Do ubiegania się o stypendium naukowe uprawnione są osoby spełniające łącznie 
następujące kryteria:   

a) są uczniami Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi lub aplikują do tej szkoły, 
wykazują się wybitnymi talentami, zainteresowaniami, które chcą rozwijać, 

b) osiągają z co najmniej jednego przedmiotu (lub dyscypliny sportowej) nagrody i 
wyróżnienia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach regionalnych lub 
ogólnopolskich,  

c) ostatnia ocena z zachowania (na półrocze lub koniec roku) jest co najmniej bardzo dobra, 
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu przygotowanego przez wychowawcę. 
3. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora lub wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. 

Ignacego Loyoli przy ul. Żeromskiego 26 w Łodzi do 31 maja każdego roku. 
4. Podczas zebrania Zarządu Fundacji na początku czerwca przyznawane są stypendia 

naukowe. 
 

§ 4    
1. Zebrane lub zadeklarowane przez sponsorów środki finansowe Fundusz przeznacza na 

stypendia socjalne oraz stypendia naukowe w stosunku 50% do 50%. W zależności od 
otrzymanych wniosków, różnica ta może ulec zmianie, nie może jednak przekraczać 
stosunku 60% do 40% na korzyść jednego ze stypendiów, o których mowa w §1 ust. 3.  

2. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Zarząd Fundacji. Posiedzenia Zarządu 
odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.   

3. Stypendium socjalne jest przyznawane uczniom spełniającym warunki, o których mowa 
w §2 ust. 1 Regulaminu, u których miesięczne dochody rodziny w przeliczeniu na osobę 
będą najniższe wśród złożonych wniosków. Kwota dochodu jest liczona na podstawie 
deklaracji PIT obojga rodziców/opiekunów ucznia. Stypendium socjalne przyznawane jest 
jako pomoc finansowa w opłaceniu części lub całości czesnego, obiadów lub zajęć 
dodatkowych. Stypendium socjalne może również dofinansowywać wycieczki szkolne 
oraz półkolonie, kolonie, obozy, warsztaty itp. organizowane w ramach szkoły lub przez 
firmę zewnętrzną na zlecenie szkoły. Stypendium jest udzielane bezgotówkowo poprzez 
redukcję pobieranych opłat lub pokrycie kosztów bezpośrednio do firmy zewnętrznej 
świadczącej usługi na rzecz szkoły. Zarząd decyduje, co i w jakim stopniu pokrywa 
stypendium socjalne. 

4. Stypendium naukowe przyznawane jest jako pokrycie kosztów przygotowania do 
konkursów i olimpiad. Stypendium naukowe – w zależności od osiągnięć ucznia i 
możliwości Funduszu – może również pokrywać w części lub całości czesne, posiłki w 
szkole, dodatkowe zajęcia w szkole, a także wycieczki szkolne oraz półkolonie, kolonie, 
obozy, warsztaty itp. organizowane w ramach szkoły lub przez firmę zewnętrzną na 
zlecenie szkoły. Stypendium jest udzielane bezgotówkowo poprzez redukcję pobieranych 
opłat, pokrycie kosztów dodatkowej pracy nauczycieli lub bezpośrednio do firmy 
zewnętrznej świadczącej usługi na rzecz szkoły. Zarząd decyduje, co pokrywa stypendium 
naukowe. 

  
§ 5.    

1. Przyznane stypendium przysługiwać będzie uczniowi przez 12 miesięcy, chyba że sponsor 
Funduszu nie przekaże na rzecz Funduszu zadeklarowanych środków, o czym uczeń 
zostanie niezwłocznie powiadomiony. W takiej sytuacji uczniowi ani jego opiekunom 
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prawnym nie przysługują żadne roszczenia o pokrycie kosztów lub wypłatę środków 
pieniężnych.  

2. Pierwszym miesiącem przyznawania stypendium jest kolejny miesiąc licząc od daty 
decyzji o przyznaniu stypendium. 

3. Nie wypełnianie należycie obowiązku szkolnego opisanego w poniższych przypadkach 
powoduje częściowe lub całkowite wygaśnięcie prawa do stypendium:   

a) każdorazowa nieobecność w szkole nie poświadczona zwolnieniem lekarskim lub 
usprawiedliwieniem rodzica powoduje potrącenie 10% miesięcznej stawki stypendium za 
każdą godzinę lekcyjną nieobecności, 

b) otrzymanie z zachowania oceny niższej niż bardzo dobre w połowie semestru lub na 
koniec roku powoduje całkowite wygaśnięcie prawa do kontynuacji przyznanego 
stypendium, 

c) otrzymanie więcej niż jednej nagany w ciągu roku szkolnego powoduje całkowite 
wygaśnięcie prawa do kontynuacji przyznanego stypendium. 

 
§ 6.    

1. Sponsorzy Funduszu Stypendialnego są jawni i wymienieni na stronie internetowej Szkoły, 
chyba że życzeniem sponsora będzie pozostać anonimowym. 

2. Dedykowany rachunek bankowy Funduszu Stypendialnego ma numer:  
37 2130 0004 2001 0241 8423 0012 i jest prowadzony przez Volkswagen Bank.  

3. Darowizny na Fundusz Stypendialny mogą mieć tytuł: „na cele statutowe” i podlegają 
odliczeniu od podatku zgodnie z prawem. 

4. O ilości i wysokości przyznanych stypendiów decyduje Zarząd Fundacji, biorąc pod 
uwagę kondycję finansową Funduszu, liczbę podań oraz postanowienia §2, §3 i §4 
Regulaminu.  

 
§ 7.    

1. Decyzja o przyznaniu stypendium jest natychmiastowo uchylana przez Fundację w 
przypadku:    

a) podania przez ucznia lub rodziców nieprawdziwych lub niepełnych danych,   
b) rażącego naruszania statutu lub regulaminu Szkoły. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o uchyleniu stypendium w oparciu o zaistnienie sytuacji, o 
której mowa w ust. 1 powyżej, uczeń zobowiązany jest oddać całą udzieloną do czasu 
wydania decyzji o uchyleniu stypendium kwotę dofinansowania, o której mowa w decyzji 
przyznającej stypendium. 

  
§ 8.   

Wykonanie i nadzór nad realizacją powyższych zapisów powierza się Zarządowi Fundacji 
Mocni w Duchu. Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2021 r.  


