Ogólnopolski Program Stypendialny USKI Polska
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym
2021/2022
„ZDOBYWAJ WIEDZĘ I ŚWIAT”
REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Program przeznaczony jest dla klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w całej Polsce. Szkoły mogą w nim uczestniczyć poprzez zgłoszenie uczniów.
§2
Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń
zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik,
talent artystyczny, programista itp.).
§3
Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy
społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez
popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań.
§4
Organizatorem programu jest Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
Sp. z o.o. 31-444 Kraków, ul. Ładna 2.
§5
Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr
szkolny) w wysokości 150,00 PLN miesięcznie (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
§6
Stypendia dla uczniów będą przelewane na konto szkoły lub opiekuna prawnego do końca
danego semestru (do końca stycznia lub do końca czerwca — zależnie od edycji stypendium).
W tytule przelewu będą podane następujące informacje: imię i nazwisko ucznia oraz za jaki
okres zostało przyznane stypendium. Równocześnie szkoła zobowiązuje się do przekazania
stypendium uczniowi.
§7
Kandydata do stypendium zgłasza Dyrekcja zaproszonej szkoły na podstawie wypełnionego
wniosku (Załącznik 1., Załącznik 2. oraz pozostałe wymagane dokumenty). Każda zaproszona
szkoła może zgłosić do sześciu kandydatów (trzech kandydatów na semestr) spośród swoich
uczniów.

§8
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
ul. Ładna 2,
31-444 Kraków
tel. +48 12 418 87 50
fax +48 12 418 87 51
sekretariat@uski-polska.edu.pl

§9
Terminy zgłaszania uczestników do programu w roku szkolnym 2021/2022:
a) I semestr: od 13 września 2021 r. do 22 października 2021 r.
b) II semestr: od 3 stycznia 2022 r. do 18 marca 2022 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
§10
Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkoła ucznia typuje
uczniów i przesyła wnioski razem z opisem i uzasadnieniem do USKI Polska. W drugim etapie
Kapituła Wewnętrzna powołana przez organizatora, wyłoni listę osób nominowanych.
§11
Na kandydatów można również głosować na stronie internetowej USKI Polska. Oddane głosy
będą dodatkowo punktowane przy przyznawaniu stypendium.
Terminy głosowania:
a) I semestr 2021/2022 – głosowanie od 3 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
b) II semestr 2021/2022 – głosowanie od 30 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
§12
Kapitułę Zewnętrzną tworzą dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy
zgłoszą ucznia do programu stypendialnego oraz osoby imiennie zaproszone przez
organizatora. Zgłaszanie kandydatów jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w kapitule
i czynnym udziałem w głosowaniu.
§13
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury w przypadku niespełnienia
wymogów formalnych lub w przypadku braku udziału zgłaszającego w głosowaniu Kapituły
Zewnętrznej. Głosowanie jest możliwe po zalogowaniu.

§14
O wynikach głosowania zostaną poinformowani laureaci oraz wszystkie szkoły uczestniczące
w głosowaniu za pośrednictwem strony www.
§15
W celu przeprowadzenia programu organizator opublikuje na stronie USKI Polska listy
kandydatów i laureatów ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, klasą i
szkołą, do której uczęszcza uczeń. Opublikowane zostaną także nazwa szkoły z adresem,
imieniem i nazwiskiem Dyrektora szkoły zgłaszającej kandydata. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jego brak uniemożliwia
wzięcie udziału w programie.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§16
Stypendium może być udzielone uczniowi tylko raz na okres 5 miesięcy w czasie trwania
nauki w szkole danego typu.
§17
Ilość oddanych głosów za pośrednictwem strony USKI Polska będzie decydowała o wyborze
kandydata jedynie w przypadku uzyskania podobnej oceny przyznawanej przez Kapitułę
Wewnętrzną i Zewnętrzną.
§18
Zgłoszenia kandydatów przesyłanych do organizatora przez szkoły winny być przesłane
w jednej kopercie razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami z niniejszego regulaminu
oraz powinny zawierać:
I.

Załącznik 1.




II.

określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium,
dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz prezentację jego
osiągnięć,
załączone dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z kryteriów, o których
mowa w §2.
Załącznik 2.





dokładne dane osobowe wypełnione przez ucznia lub prawnego opiekuna
w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,
aktualna fotografia ucznia, format legitymacyjny,
podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób
niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub prawny opiekun).

§19
Rozpoczęcie i termin głosowania na kandydatów za pośrednictwem strony www jest
określony w §12, wszelkie zmiany będą podane na stronie internetowej USKI Polska oraz na
profilu Facebook.
§20
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby oraz rodziny osób będących pracownikami lub
współpracownikami organizatora.
§21
Szkoły biorące udział w programie stypendialnym zobligowane są do umieszczenia informacji
o kandydatach na własnej stronie internetowej oraz do wzięcia czynnego udziału
w głosowaniu Kapituły Zewnętrznej.
§22
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, a jedynie wykorzystane
w celu przeprowadzenia niniejszego programu stypendialnego.
§23
Wnioski niekompletne (§13) lub niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu nie będą
rozpatrywane.
§24
Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu
12 418 87 50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Do pobrania wymagane dokumenty (format PDF):
Załącznik 1 - http://uski-polska.edu.pl/dokumenty/Zalacznik1.pdf (wypełnia Dyrekcja szkoły)
Załącznik 2 – http://uski-polska.edu.pl/dokumenty/Zalacznik2.pdf (wypełnia uczeń lub
prawny opiekun)

