REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
DLA SZKÓŁ ŚREDNICH O KIERUNKACH ELEKTRYCZNYCH

§1

Postanowienia ogólne
1. Fundusz Stypendialny Oddziału Gliwickiego SEP, zwany dalej Funduszem, stanowi zbiór środków
finansowych, przeznaczonych na stypendia.
2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia tworzone są ze środków działalności statutowej
i gospodarczej Oddziału oraz środków przekazanych na ten cel przez fundatorów.
3. Wysokośd środków finansowych Funduszu Stypendialnego pochodzących od OGl SEP w danej
edycji konkursu ustala Zarząd OGl SEP.
4. Funduszem zarządza Kapituła Funduszu Stypendialnego, zwana dalej Kapitułą Funduszu.
5. Zarząd Funduszu działa na podstawie Statutu SEP i niniejszego Regulaminu.
6. Siedzibą Zarządu Funduszu jest Biuro OGl SEP w Gliwicach.
7. Dokumentację finansową w zakresie gromadzenia funduszu stypendialnego i wypłacania
przyznanych stypendiów prowadzi Biuro OGl SEP.
§2

Cele funduszu
1. Wyróżnianie i wspomaganie finansowe najlepszych uczniów szkół średnich o kierunkach
elektrycznych na terenie właściwym działalności Oddziału Gliwickiego SEP.
2. Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród młodzieży szkół
średnich.
§3

Zasady organizacyjne działalności Kapituły Funduszu Stypendialnego
1. Kapituła Funduszu Stypendialnego jest powoływana na okres działalności Zarządu Oddziału.
2. Kapituła Funduszu składa się z pięciu członków.
3. Członków Kapituły Funduszu Stypendialnego powołuje i odwołuje Zarząd OGl SEP na wniosek
przewodniczącego Zespołu ds. Młodzieży i Studentów lub członka Prezydium Zarządu Oddziału.
4. W skład Kapituły Funduszu wchodzą przedstawiciele Zarządu OGl SEP i przedstawiciele szkół
średnich o profilu elektrycznym, a także dodatkowo – na ich życzenie – mogą wchodzid
fundatorzy stypendiów.
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5. Kapituła Funduszu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i ze swego grona wybiera
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
6. Zarząd Funduszu na wniosek Zarządu Oddziału podejmuje ostateczne decyzje w zakresie liczby
i wysokości przyznanych stypendiów.
7. Zebrania Kapituły Funduszu są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący Zarządu
Funduszu i jego sekretarz.
8. Informacje dotyczące Konkursu Stypendialnego są corocznie ogłaszane przez Kapitułę i rozsyłane
do Dyrekcji szkół średnich oraz umieszczane na stronie internetowej Oddziału SEP.
9. Przewodniczący Kapituły Funduszu przedstawia Zarządowi Oddziału coroczne sprawozdanie z jej
działalności przed ogłoszeniem nowej edycji Konkursu.
§4

Zasady przyznawania stypendiów
1. Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich o kierunkach elektrycznych na podstawie
ogłoszonego Konkursu Stypendialnego.
2. Kryteria przyznawania stypendiów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zainteresowany uczeo składa wniosek o przyznanie stypendium do OGl SEP w terminie do dnia
15 września danego roku.
4. Stypendia są przyznawane na określony rok szkolny i będą wypłacane przez okres 10 miesięcy.
5. Liczbę stypendystów i kwoty stypendium ustala Kapituła Funduszu po wpłynięciu wniosków.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu Stypendialnego powinno nastąpid do 30 września danego roku.
§5

Zasady realizacji przyznanych stypendiów
1. Wręczenie dyplomów przyznania stypendium Oddziału Gliwickiego SEP odbywad się będzie na
spotkaniach świąteczno-noworocznych Oddziału.
2. Stypendia będą wypłacane przez księgowośd OGl SEP co miesiąc na podstawie protokołu Kapituły
Funduszu.
3. Przyznane stypendium może byd cofnięte przez Kapitułę Funduszu w przypadku utraty statusu
ucznia lub zawieszenia w prawach ucznia.
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