
Regulamin stypendium  

Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” 

 
wspierającego rodziny praktykujące edukację domową 

 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 

uczniom Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Stowarzyszenia 

Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” realizującym obowiązek szkolny poza szkołą w 

formie edukacji domowej na podstawie art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „o 

systemie oświaty” (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm.). 

2. Fundatorem stypendiów jest organ prowadzący Chrześcijańską Szkołę Podstawową 

i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA – Stowarzyszenie 

Edukacyjne Chrześcijan „Arka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

3. Celem stypendium jest wsparcie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza 

szkołą w formie edukacji domowej poprzez udzielenie pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na wydatki związane z ich edukacją  (na podstawie pkt. 4 i 8 art. 6 

Statutu Stowarzyszenia). 

4. Stypendium może być przyznane na wniosek rodziców ucznia i wypłacone raz w roku 

szkolnym, wypłata stypendium nastąpi do końca czerwca danego roku szkolnego. 

5. Wysokość stypendium w danym roku szkolnym ustala Zarząd Stowarzyszenia, kwoty 

ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia są ostateczne. 

6. Dokumentację stypendium stanowią wnioski o stypendium wraz z załączonymi do 

nich dokumentami i protokoły posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, na których 

rozpatrywane były wnioski o przyznanie stypendiów. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją uzasadniającą poniesienie 

wydatków na cele edukacji dziecka rodzice uczniów składają do dnia 31. maja danego 

roku szkolnego w sekretariacie szkół w siedzibie Stowarzyszenia osobiście lub 

przesyłką poleconą (decyduje data stempla pocztowego). Wzór wniosku o przyznanie 

stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Dokumentację wydatków na cele edukacyjne stanowią imienne dowody zakupu 

towarów lub usług (rachunki, faktury, zaświadczenia), których nabywcą jest 

rodzic/opiekun prawny ucznia. 

9. Cele edukacyjne, na które przeznaczone jest stypendium są określone w załączniku 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

10. Decyzję o przyznaniu stypendium w określonej kwocie lub odmowie przyznania 

stypendium podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, decyzja ta jest ostateczna, nie ma 

możliwości wniesienia od niej odwołania. 

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015r. Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia nr 1/Z/2015 z dnia 21.09.2015r. 

 

 

 

 



Załącznik 1 do „Regulaminu stypendium Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” 

wspierającego rodziny praktykujące edukację domową” 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium wspierającego rodziny praktykujące edukację domową 

 

   Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium mojej córce / mojemu synowi 

 

......................................................................................................................................................, 

                                                          (imię i nazwisko) 

uczniowi ChSP / Gimnazjum SECh „Arka” spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą.  

 

 

________________ 

1. Dane ucznia 

 

   

PESEL 

 

 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………….………… 

 

2. Wybrana forma wypłaty stypendium: 

 

   przelewem na rachunek bankowy 

Bank/Oddział ……………………………………………………………………………………………… 

 

Właściciel rachunku ………………………………………………………………………………………. 

 

Nr 

rachunku  

 

   gotówką w kasie Stowarzyszenia 

_______________________ 

 

W załączeniu
1
: 

1. … 

 

 

 

 

 

…….......................................                                       ………..................................................... 
              Data i miejsce                                                                       Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

                                                 
1
  Wykaz imiennych dowodów zakupu stanowiących dokumentację wydatków na cele edukacyjne zgodnie z pkt. 8 regulaminu. 

           

  

                                
  



Załącznik 2 do „Regulaminu stypendium Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” 

wspierającego rodziny praktykujące edukację domową” 

 

Przez wydatki na cele edukacyjne Stowarzyszenie rozumie: 

 

1. zakup podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników i 

książek do nauki języków obcych, artykułów papierniczych, plecaka/tornistra etc. 

2. zakup odzieży i obuwia sportowego lub odzieży, obuwia, sprzętu potrzebnego do 

praktykowania wybranej dziedziny sportu lub zainteresowań; 

3. zakupu instrumentów muzycznych oraz innych narzędzi pracy artystycznej;  

4. dojazdy na egzaminy, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe; 

5. koszt wycieczek, wyjść do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,  

6. finansowanie udziału w kołach naukowych, w konkursach, olimpiadach i innych 

wydarzeniach edukacyjnych, dodatkowych zajęciach i kursach (np. kursy językowe, 

zajęcia karate); 

7. opłaty związane z rozwijaniem umiejętności lub zainteresowań dziecka (w tym 

wynagrodzenia nauczyciela); 

8. zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tabletów, oprogramowania; 

9. inne wydatki zgodne z celem stypendium i uzgodnione z Zarządem Stowarzyszenia 

(decyzje Zarządu w tej sprawie są ostateczne).  

 


