
 

 
 
                                          

 
 

 

 
 

Regulamin Programu Stypendialnego 
 „Edukacja z Karbonią” 

  
Cele programu : 
wyłonienie i motywowanie uczniów do dalszego kształcenia , rozwoju  i pracy   na 
rzecz społeczności lokalnej oraz promowanie  ich osiągnięć w środowisku lokalnym.  
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego 
„Edukacja z Karbonią”, jego integralną częścią są: wzór wniosku o stypendium 
,Regulamin Komisji Stypendialnej oraz umowa darowizny  zawarta pomiędzy 
Funduszem Lokalnym „Ramża” i NWR „Karbonia” SA. 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. W strukturze organizacyjnej Funduszu Lokalnego Ramża tworzy się 
wydzielony celowy fundusz o nazwie Program Stypendialny  „Edukacja 
z Karbonią”. Środki finansowe na program zapewnia umowa darowizny  
zawarta pomiędzy Fundacją-Fundusz Lokalny „Ramża” a NWR 
„Karbonia” SA. 

 
2. Program zarządzany jest przez Komisję Stypendialną, w skład której 

wchodzą ; prezes Zarządu Fundacji „Ramża’, przedstawiciel darczyńcy : 
NWR Karbonii SA oraz przedstawiciel Zespołu Szkół w Czerwionce-
Leszczynach.   

 
3. Obsługę administracyjno-finansową Programu sprawuje Zarząd 

Funduszu Lokalnego „Ramża”. 
 

4. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z 
niniejszym regulaminem. 

 
5. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Funduszu Lokalnego 

„Ramża” oraz NWR Karbonia SA. 
 
 
 



 

II.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Osoby uprawnione do korzystania z Programu Stypendialnego: 
a) Uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

(specjalność: technik górnictwa podziemnego) 
b) Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( specjalność: górnik 

eksploatacji podziemnej) w Zespole Szkół w Czerwionce-
Leszczynach 
 

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest złożenie wniosku o 
przyznanie stypendium przez osoby uprawnione do Zarządu Fundacji 
„Ramża”( 44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul . 3 Maja 17) w  terminie  
czterech tygodni od zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu 
Szkół wyników klasyfikacji  semestralnej  lub rocznej.  

3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla uczniów Technikum  
(specjalność: technik górnictwa podziemnego) w Zespole Szkół w 
Czerwionce-Leszczynach określa załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu 

4. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej( specjalność; górnik eksploatacji podziemnej) w 
Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach określa załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu 

5. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja Stypendialna, która przyznaje 
stypendia zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie. Komisja 
Stypendialna następnie przekazuje darczyńcy ; NWR „Karbonia” SA  
wykaz uczniów  spełniających  kryteria   oraz kwoty przyznanych 
stypendiów. 

6. Stypendium  wypłaca się stypendyście  w semestrze  następującym po  
semestrze, w którym uczeń spełnił kryteria regulaminu   

7. Stypendia będą przekazywane uczniom każdorazowo w formie 
darowizny na podstawie umowy zawartej z uczniem  lub z jego rodzicami 
( opiekunami prawnymi) w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni.  

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Na każdym etapie realizacji Programu Stypendialnego „Edukacja z 

Karbonią” Zarząd Fundacji „Ramża” będzie prowadził działania 
promujące darczyńcę Programu. 

2. Wykaz uczniów którzy uzyskali stypendia będzie podawany do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem oficjalnych stron 
internetowych : Zespołu Szkół, NWR Karbonii, Fundacji Ramża.  

                               


