
KONKURS O STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZIÓW MIESZKAJĄCYCH W MIEJSCOWOŚCIACH 
POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Rada Społeczna Rodziny Szkół im. Jana Pawła II prosi Państwa Dyrektorów  

o przekazanie poniższej informacji swym uczniom. 

 

12 października 2014 r. z racji przypadającego kolejnego Dnia Papieskiego Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia dokonała rozstrzygnięcia konkursów o nagrodę TOTUS. W kategorii „Propagowanie 
nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” statuetkę oraz 50 tys. zł otrzymała Rodzina Szkół im. Jana 
Pawła II. Tę niezwykłą nagrodę w imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odebrali: Halina Marciniak, 
przewodnicząca społecznej rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, oraz Zbigniew Gumiński, inicjator 
powstania naszej Rodziny, która obecnie bywa określana mianem najliczniejszego ruchu społecznego 
od czasu Solidarności. Rada Społeczna Rodziny Szkół im. Jana Pawła II postanowiła przeznaczyć 
uzyskane tą drogą fundusze na stypendia dla uczniów szkół noszących imię naszego Patrona. Wśród 
działań podejmowanych przez naszą Rodzinę było już przyznawanie stypendiów.  Prawo 
do typowania kandydatów do stypendiów było aktem podziękowania ze strony FDNT za udział 
wolontariuszy rekrutujących się z grona naszych szkół w dorocznych zbiórkach środków na fundusz 
stypendialny z okazji kolejnych Dni Papieskich.  Stypendyści byli wyłaniani zgodnie kryteriami 
programu stypendialnego Fundacji. Tym razem również nie chcemy wiele zmieniać, ale prawo 
ubiegania się o 2 stypendia przyznajemy uczniom gimnazjów mieszkającym w miastach powyżej 20 
tys. mieszkańców. 

Co zatem należy uczynić, aby uzyskać jedno z dwu stypendiów z puli środków, które zostaną 
przekazane FDNT przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II? 

1. Zapoznać się z Kryteriami oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS i wypełnić Kartę informacyjną 
kandydata do stypendium, która jest dołączona do informacji i stypendium. 

2.Zgromadzić określone w kryteriach dokumenty i przesłać je na adres koordynatora przedsięwzięcia: 
Andrzej Nowak, Podgór 6, 62-511 Kramsk, tel. 669601497, e-mail: admaw5@wp.pl. 

3. Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu 1. lub 2. lokaty wśród ubiegających się o stypendium należy 
poczekać na zaproszenie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia do złożenia wniosku on-line. Fundacja 
takie zaproszenie wystosuje, ponieważ koordynator prześle informacje o wynikach naboru 
do stypendiów na adres Fundacji. 

4. Po nawiązaniu kontaktu miedzy stypendystą a Fundacją stypendysta winien podporządkować się 
regułom określonym w Programie stypendialnym (www.dzielo.pl/stypendia  będzie 
zapoznanie się z całością tej zakładki  FDNT). 

-korzystne

5. Należy pamiętać o tym, że Kryteria oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS są nieco wygórowane 
w porównaniu z kryteriami Programu stypendialnego, gdyż te stypendia są tylko 2, a mogą się o nie 
ubiegać wszyscy gimnazjaliści, którzy mieszkają w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
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6. Koordynator prześle do Fundacji nie tylko dane 2 pierwszych uczniów, ale także listę rezerwową, 
gdyby się okazało, że np. wytypowani kandydaci nie przedstawią w sposób wiarygodny swojej 
sytuacji finansowej wg kryterium dochodu na osobę w rodzinie. 

 

 

Kryteria oceny wniosków o stypendia 

dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z tytułu zdobycia nagrody TOTUS 

w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” 

przyznawaną przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia  

 

1. Przy ocenie wniosków brane  będą pod uwagę wyniki w nauce kandydata, osiągnięcia 
w konkursach, aktywność mająca na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań, sytuację materialną. 
 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje tym uczniom gimnazjów, którzy w roku 
szkolnym 2015/2016: 
a) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0; 

  b) legitymują się dochodem w rodzinie nie wyższym niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto  
ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień 
składania wniosku o stypendium, czyli 1225 PLN; 

 c) mają osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe co najmniej na szczeblu powiatu. 
  

3.   Wyniki w nauce ocenia się na podstawie średniej ocen. Punkty za wyniki w nauce kandydatów  
oblicza się następująco: kandydat mający średnią ocen 5,12 za wyniki w nauce uzyskuje 5,12 pkt. 
Warunkiem uzyskania punktów za średnią ocen jest nadesłanie kserokopii świadectwa z tego roku 
szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez szkołę; 

 

4.   Osiągnięcia w konkursach naukowych, sportowych, artystycznych punktuje się w zależności od 
szczebla konkursu, uwzględniając szczebel  powiatowy (rejonowy, dekanalny), wojewódzki 
(diecezjalny), ogólnopolski, międzynarodowy; 

a) ilość punktów przyznanych laureatowi konkursu powiatowego (rejonowego, dekanalnego),  
oblicza się wg wskaźników: y : 4 x 4,  gdzie y oznacza liczbę konkursów, w których uczeń był 
laureatem (1., 2., 3. miejsce); np. uczeń będący laureatem trzech powiatowych (dekanalnych) 
konkursów otrzyma 3: 4 x 4 = 3; 

 

b) ilość punktów przyznanych laureatowi konkursu wojewódzkiego (diecezjalnego) oblicza się wg 
wskaźników : y : 3 x 6, gdzie y oznacza liczbę konkursów, w których uczeń był laureatem (1., 2., 
3. miejsce); np. uczeń będący laureatem trzech konkursów otrzyma 3: 3 x 4 = 4; 

 



c) ilość punktów przyznanych laureatowi konkursu ogólnopolskiego oblicza się wg wskaźników: 
y : 2 x 4, gdzie y oznacza liczbę konkursów, w których uczeń był laureatem (1., 2., 3. miejsce); 
np. uczeń będący laureatem trzech konkursów otrzyma 3: 2 x 4 = 6; 

 

d) ilość punktów przyznanych laureatowi konkursu międzynarodowego  oblicza się wg 
wskaźników: y : 1 x 4,  gdzie y oznacza liczbę konkursów, w których uczeń był laureatem (1., 2., 
3. miejsce); np. uczeń będący laureatem trzech konkursów otrzyma 3: 1 x 4 = 12; 

 

e) osiągnięcia w poszczególnych konkursach sumuje się; 
 

f) uczestnictwo w konkursie każdego ze szczebli, wyjąwszy konkursy 
powiatowe/rejonowe/dekanalne, punktowane jest połową liczby punktów przypadających 
laureatowi.  
 

5. Warunkiem uzyskania punktów za osiągnięcia w konkursach naukowych, sportowych,  
artystycznych jest nadesłanie kserokopii dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez szkołę; 

 

5.   Wynik punktowy za dochód oblicza się dzieląc 1225 przez dochód na osobę w rodzinie kandydata 
do stypendium; np. jeśli dochód na osobę w rodzinie kandydata wyniósł 437, 5 PLN, wówczas 
liczba punktów za dochód wynosi 1225 : 437,5 = 2,80 pkt., a jeśli dochód na osobę w rodzinie 
kandydata wyniósł 860 PLN, wówczas liczba punktów za dochód wynosi 1225 : 860 = 1,42 pkt. 
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie należy złożyć z uwzględnieniem Listy 
załączników do wniosku, która znajduje się na stronie www.dzielo.pl/stypendia/lista załączników 
do wniosku. Oznacza to, że zaświadczenie o dochodach winno być wydane przez Urząd Skarbowy 
lub winna być przesłana kopia PIT-u za rok poprzedzający składanie wniosku, czyli 2014 r. – dwie 
pierwsze strony– potwierdzona obustronnie za zgodność z oryginałem! – dotyczy wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny; zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotnych osób tak 
wykazywanych (wydaje Urząd Pracy) lub oświadczenie rodzica, że nie jest zarejestrowany; 
Zaświadczenie o pobieraniu rent i emerytur przez osoby tak wykazane (wydaje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych; 

 

6.   W przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie punkty za dochód mnoży się przez 1,5. 

 

7.  Aktywność mającą na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań, jeśli ma ona charakter 
systematyczny i jest potwierdzona dokumentami, punktuje się w zależności od rangi 
zaangażowania (np. klub sportowy , orkiestra, grupa teatralna czy taneczna); 

 

8. Warunkiem poddania wniosku ocenie punktowej jest nadesłanie Karty informacyjnej 
kandydata do stypendium oraz dokumentów wskazanych w Kryteriach oceny wniosków 
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o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych 
za nagrodę TOTUS do 20 lipca 2015 r. na adres koordynatora przedsięwzięcia: Andrzej Nowak, 
Podgór 6, 62-511 Kramsk, tel. 669601497, e-mail: admaw5@wp.pl. 

 

 
 

Karta informacyjnej kandydata do stypendium 

(tabelę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Nazwisko i imię/imiona 
kandydata 

 
 

Nazwisko i imiona 
rodziców/prawnych opiekun. 

 

Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia  
 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Nazwa szkoły, do której 
kandydat uczęszcza 

 

Adres szkoły 
 

 

Nr telefonu i adres e-mail 
 

 

 

       ……………………………………………………………………… 

             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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