
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

w szkołach prowadzonychprzezStowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „ARKA” 

1. Każdy Rodzic starający się o przyjęcie dziecka do szkół SECH „ARKA” lub Rodzic dziecka 

kontynuującego naukę w szkołach SECH "ARKA" może ubiegać się o przyznanie dotacji 

do czesnego z istniejącego Funduszu Stypendialnego. 

2. Fundusz Stypendialny tworzony jest ze środków pozyskanych z darowizn oraz wpłat 1% 

podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, który to status Stowarzyszenie 

Edukacyjne Chrześcijan „ARKA” posiada. 

3. W przypadku darowizn, decydującym kryterium w sprawie przyznania stypendium jest wola 

ofiarodawcy. 

4. W celu rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji powołuje się Komisję Stypendialną, 

w której skład wchodzą: Dyrektor Szkoły, Pedagog i członek Zarządu SECh "ARKA", 

wytypowany przez Zarząd. 

5. Ilość i wysokość dotacji do czesnego przyznawanych przez Komisję Stypendialną wynika 

bezpośrednio ze środków zgromadzonych w Funduszu Stypendialnym. 

6. Komisja Stypendialna decyduje o przyznaniu dotacji do czesnego biorąc po uwagę 

następujące kryteria: 

1) osiągnięcia ucznia w nauce; 

2) co najmniej ocena dobra zachowania w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów 

od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum); 

3) inne osiągnięcia ucznia; 

4) rodzinna sytuacja materialna; 

5) zaangażowanie Rodziców w działalność chrześcijańską na rzecz społeczeństwa. 

7. O otrzymanie dotacji mogą ubiegać się Rodzice: 

a. których dziecko spełnia kryteria 1) i 2) oraz jedno z kryteriów 3)do 5), 

wymienionew punkcie 6; 

b. którzy nie mają żadnych zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia Edukacyjnego 

Chrześcijan "ARKA"; 

c. którzy zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz Szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej realnych potrzeb; 

d. deklarujący promocję Szkoły w swoim środowisku. 

8. Dotacja przyznawana jest na okres jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem zawartym 

w punkcie 10, na podstawie pisemnego wniosku składanego przez Rodziców dziecka. 

9. Realizacja kryteriów oraz zobowiązań Rodziców, zawartych w złożonym przez nich 

wniosku, podlega monitorowaniu na koniec każdego semestru. 

10. Dotacja do czesnego może zostać cofnięta decyzją Komisji Stypendialnej w następujących 

sytuacjach: 

1) brak realizacji kryteriów oraz zobowiązań Rodziców, zawartych w złożonym przez nich 

wniosku, stwierdzony w wyniku monitoringu po 1 semestrze; 

2) powstanie zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan 

"ARKA" w okresie, na który przyznano dotację; 

3) w przypadku poprawy sytuacji rodzinnej, na wniosek Rodziców dziecka; 

4) nie wypełnianie zobowiązań podjętych wobec ofiarodawcy. 

11. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna.  


