Regulamin projektu Fundacji im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania
i Rozwoju Szkoły Nowoczesnej z siedzibą w Warszawie
„Co mogę dla innych poprzez pracę nad sobą”.
czyli:
TWORZĘ → UDOSKONALAM → WSPÓŁPRACUJĘ → PREZENTUJĘ → INSPIRUJĘ
DO ROZWOJU → POTRAFIĘ INWESTOWAĆ I ZARZĄDZAĆ ŚRODKAMI DLA DOBRA
WŁASNEGO I WSPÓLNOTY

Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Szkoły Nowoczesnej
z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Fundacją”) przyznaje – ze środków fundatora,
firmy – Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie – stypendia, mające na celu wspomaganie
uczniów szkoły w rozwijaniu:
 kreatywności i pomysłowości,
 twórczego poszukiwania i inspirującej współpracy z innymi,
 umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów,
 kierowania własnym rozwojem i inwestowaniem w obszary zainteresowań,
które wpływają inspirująco na grupę lub zespół,
 umiejętności dzielenia się ze środowiskiem lokalnym tym, co pożyteczne.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady ubiegania się,
przyznawania oraz realizacji stypendiów dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
2. Stypendium Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Szkoły
Nowoczesnej (dalej zwane „Stypendium”) przyznawane jest na okres od stycznia
do grudnia roku kalendarzowego z zastrzeżeniem ustępu 3.
3. W roku 2021 stypendium przyznawane jest na okres od września do grudnia.
4. Stypendium może dotyczyć projektu trwającego jeden rok szkolny albo dłuższego,
z uwzględnieniem ustępu 6 niniejszego paragrafu.
5. Stypendium może być przyznane danemu uczniowi więcej niż jeden raz.
6. O Stypendium mogą się ubiegać wyłącznie osoby posiadające status ucznia V Liceum
Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
7. Projekt Stypendialny uczniów klas pierwszych może być maksymalnie
pięciosemestralny, klas drugich – czterosemestralny, a klasy trzecich: dwusemestralny
(roczny).
8. W przyznawaniu Stypendiów preferowane są projekty indywidualne (tzn. projekty
opracowane i składane przez jednego ucznia). W wyjątkowych przypadkach (realizacja
projektu wymaga większej liczby osób) dopuszcza się złożenie projektu
grupowego (maksymalnie do trzech osób) po wcześniejszym uzgodnieniu z Fundacją.
9. Projekt stypendialny musi posiadać duże prawdopodobieństwo wykonalności.
10. Wysokość (kwota) przyznanego Stypendium dotyczy całego projektu i nie zależy
od liczby osób go realizujących ani okresu realizacji projektu.
11. W przypadku projektu grupowego, Stypendium dzielone jest proporcjonalnie do liczby
osób go realizujących.
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12. Rekomenduje się, aby składany projekt stypendialny posiadał pozytywną opinię osób
lub
podmiotów
związanych
ze
Szkołą
lub
tematyką
projektu,
np. przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
Absolwentów lub specjalistów z dziedziny kultury, sztuki i nauki.
13. Informacje o możliwości ubiegania się o Stypendium oraz o wynikach
przeprowadzanego konkursu publikowane są na stronie internetowej i profilu Facebook
V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
lub stronie internetowej Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju
Szkoły Nowoczesnej.
§ 2. Wymogi Projektu Stypendialnego
1. Składany Projekt Stypendialny musi zawierać:
 nazwę/tytuł,
 opis (w tym abstrakt w języku angielskim),
 harmonogram realizacji,
 sposób realizacji i sprawozdania z realizacji,
 analizę kosztów,
 a także uwzględniać sposoby publicznej prezentacji projektu, jego przebiegu
i ewaluacji (w tym publikacji na tronie internetowej i profilu Facebook V LO
lub stronie internetowej Fundacji ).
2. Projekt Stypendialny powinien być złożony w terminie określonym przez Kapitułę
i podanym jako komunikat na stronie internetowej oraz profilu Facebook V Liceum
Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie lub stronie
internetowej Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Szkoły
Nowoczesnej.
3. Projekt Stypendialny powinien być złożony w formie papierowej i elektronicznej (pliku
komputerowego pdf nagranego na płycie CD lub pendrive).
§ 3. Rozpoznanie wniosku oraz wypłata Stypendium
1. Wnioski o Stypendium rozpatruje i przydziela Kapituła, będąca jednocześnie komisją
konkursową.
2. W skład Kapituły wchodzą:
 przedstawiciele dyrekcji szkoły,
 przedstawiciele Fundacji, wybrani spośród Członków Rady Fundacji lub Zarządu
Fundacji,
 główny fundator Stypendium,
 zaproszeni przez Radę Fundacji eksperci, w szczególności przedstawiciele różnych
dziedzin społecznych i zawodów.
3. Komisja kwalifikacyjna jest powoływana przez Radę Fundacji.
4. Kapituła przyznaje Stypendium na podstawie pozytywnej realizacji poszczególnych
etapów:
 Etapu 1: tj. spełnienia wymogów formalnych obejmujących zgłoszenie
projektu;
 Etapu 2: tj. pozytywnej oceny merytoryczna projektu (spełnienia kryteriów
Stypendium);
 Etapu 3: tj. konkursowej prezentacji dopuszczonych projektów;
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5. Opracowany Projekt Stypendialny musi dotyczyć co najmniej jednej z poniżej
wymienionych kategorii, tj.:
a) polepszenia funkcjonowania środowiska szkolnego i/lub lokalnego
(„samorządowość”),
b) szeroko lub wąsko pojętych rozwiązań ekologicznych (zrównoważony rozwój,
ochrona środowiska, zagospodarowania i recykling odpadów),
c) różnych elementów wynalazczości i udoskonalania życia,
d) rozwijania i tworzenia nowych technologii w szczególności narzędzi
ułatwiających komunikację, weryfikację i przepływ informacji,
e) samorozwoju: mądrego dysponowania środkami finansowymi w celu
nabywania umiejętności i doświadczeń społecznie użytecznych.
6. Stypendium przyznawane jest w sytuacji, gdy autor Projektu przekona Kapitułę,
że inwestycja w postaci przyznanego Stypendium na realizację Projektu, wpłynie
na jego osobisty rozwój i będzie miała znaczącą przydatność społeczną.
7. Kapituła konkursu może nie przyznać żadnego Stypendium, jeśli uzna,
że zaprezentowane Projekty nie spełniają jej oczekiwań (np. są zbyt trudne
do zrealizowania, mają małą przydatność społeczną itp.).
8. Kapituła, zamiast rocznego Stypendium, może przyznać autorowi Projektu
jednorazową nagrodę, np. gdy Projekt jest „innowacyjny, ale nie daje gwarancji,
że uda się go zrealizować” lub jest to najlepszym projektem z kilku przedstawionych
w Etapie III. Wysokość nagrody wyznacza Kapituła.
9. Finansowanie Projektu podlega ewaluacji semestralnej na podstawie sprawozdania
i oceny realizacji Projektu dokonanej przez Kapitułę w trakcie spotkania ze stypendystą.
10. W przypadku negatywnej oceny realizacji Projektu przez Kapitułę finansowanie
Stypendium zostaje wstrzymane.
11. Decyzje Kapituły w przedmiocie przyznania Stypendium są ostateczne, nie przysługuje
od nich odwołanie i nie wymagają uzasadnienia pisemnego.
§ 4. Obowiązki Stypendysty
Stypendysta zobowiązany jest do:
1) przestrzegania warunków Regulaminu,
2) realizacji Projektu Stypendialnego zgodnie z harmonogramem,
3) poinformowania Fundacji o utracie statusu ucznia V Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
§ 5. Zmiana decyzji o przyznaniu Stypendium
1. Kapitule przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu Stypendium, cofnięcia bądź
zaprzestania wypłaty jego kolejnych transz. Za przyczyny uzasadniające zmianę decyzji
uważa się w szczególności:
1) nieprzestrzeganie zasad Regulaminu przez Stypendystę,
2) rezygnację z realizacji Projektu Stypendialnego przez Stypendystę;
2. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego Stypendium
o czym zawiadamia pisemnie Kapitułę Fundacji.
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§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Kapituła będąca jednocześnie
Komisją Stypendialną, która przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad i trybu
przyznawania i wypłacania stypendium, rozstrzyga Rada Fundacji.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Opracowali:
Mirosław Sosnowski
Maciej Rusiecki
Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik Sp.k.
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