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NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO 
 
Fundacja „KOCZALANIE XXI” z siedzibą przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale ogłasza 
nabór do Programu Stypendialnego Fundacji „KOCZALANIE XXI”. 
 
Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, 
wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz rozwoju 
intelektualnego. 
Program przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów gimnazjum i szkół średnich oraz studentów 
pierwszego i drugiego roku studiów dziennych – wcześniejszych stypendystów Fundacji, którym 
warunki materialne uniemożliwiają rozwijanie swoich zdolności. 
 
Do programu mogą być zakwalifikowani w szczególności uczniowie, którzy:  

a) pochodzą z rodzin, których warunki materialne nie pozwalają na rozwój zdolności 
i zainteresowań, 

b) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągają 
semestralną średnią ocen: uczniowie szkoły podstawowej – 4,9, uczniowie szkół średnich 
– 4,6; studenci – 4,0, 

c) uzyskają rekomendację wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły macierzystej. 
d) uczniowie niepełnosprawni posiadający trudną sytuację materialną. 

Uczeń ubiegający się o stypendium składa na adres Fundacji następujące dokumenty: 

a) zgodną ze stanem faktycznym kartę zgłoszenia kandydata do stypendium, która stanowi 
załącznik do regulaminu, 

b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
c) potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa semestralnego lub końcowego albo indeksu, 
d) dokumenty poświadczające dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

kandydata do stypendium za ostatnie trzy miesiące kalendarzowe poprzedzające złożenie 
wniosku o objęcie Programem Stypendialnym: 

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o osiągniętym dochodzie  

z prowadzonej działalności gospodarczej, 
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego  

(o ilości ha przeliczeniowych), 
- oświadczenie o wysokości otrzymywanej emerytury, renty i świadczenia 

emerytalnego, 
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla 

bezrobotnych, 
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanej pomocy materialnej lub 

decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku 
pielęgnacyjnego i dodatku mieszkaniowego, 

- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów i świadczeń alimentacyjnych, 
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów, 
- oświadczenie o wysokości otrzymywanej innej pomocy materialnej z różnych źródeł. 

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Fundacji „KOCZALANIE XXI” określa Regulamin. 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu, a nie stempla 
pocztowego) w sekretariacie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale ul. Szkolna 16 77-220 
Koczała w godzinach pracy sekretariatu w kopercie z dopiskiem „Program Stypendialny Fundacji 
„KOCZALANIE XXI”. 

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać u Pani Jolanty Klebeko (tel. 59 857 42 75).   
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