Regulamin programu edukacyjnego „Masz Szansę”
prowadzonego przez Fundację „Wawel z Rodziną”

Postanowienia ogólne
§1
1. Cel programu:
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie potencjału życiowego
dzieci oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów.
2. Charakterystyka naboru uczestników:
Do programu zakwalifikowani mogą być:
- uczniowie w wieku od 7 do 20 lat uzyskujący pozytywne wyniki w nauce, pochodzący:
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin niepełnych, o niskim
standardzie życiowym, z rodzin zastępczych, dysfunkcyjnych, przebywający w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych opieki całodobowej, zamieszkujący na terenie województwa
małopolskiego;
- placówki oświatowe realizujące dodatkowe zajęcia edukacyjne, mające na celu poszerzenie
wiedzy uczniów, wyrównanie ich poziomu edukacyjnego.
3. Grupa uczestników programu tworzy się poprzez:
a) skierowania przez instytucje wspierające:
- pedagogów szkół;
- pracowników socjalnych;
- pedagogów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- inne instytucje i organizacje.
b) samodzielne zgłoszenie się uczestnika do Fundacji.

4. Rodzaj pomocy:
Uczniowie oraz placówki oświatowe zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc
materialną w postaci sfinansowania przez Fundację dodatkowych zajęć pod warunkiem
spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Źródła finansowania programu:
Program finansowany jest ze środków Fundacji, w tym ze środków pieniężnych pozyskanych
od podatników w wysokości 1 % podatku.

Warunki przystąpienia do programu
§2
1. Wniosek o przystąpienie ucznia do Programu składają jego rodzice lub opiekunowie,
dyrektorzy i pedagodzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Wniosek o przystąpienie do Programu placówki oświatowej składa dyrektor danej
placówki.
3. Złożone wnioski rozpatruje Zarząd Fundacji określając wysokość przydzielonej pomocy
finansowej.
4. Przy przyznawaniu pomocy Zarząd kieruje się następującymi kryteriami:
a) w przypadku uczniów:
- sytuacją rodzinną,
- wynikami w nauce,
- osiągnięciami w konkursach, olimpiadach.
b) w przypadku placówek oświatowych:
- rodzajem planowanych zajęć edukacyjnych pod kątem wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów oraz zwiększania ich potencjału życiowego.
5. Ostateczne decyzje podejmowane są na podstawie indywidualnych rozmów Zarządu
Fundacji z kandydatami na uczestników Programu oraz z dyrekcją i pedagogami placówek
oświatowych.
6. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

Prawa i obowiązki stron
§3
1. Pomoc materialna dla danego ucznia lub danej placówki oświatowej przyznawana jest na
okres dwóch lat. Zarząd Fundacji na pisemny wniosek dyrektora lub pedagoga placówki
oświatowej, rodziców lub opiekuna może przedłużyć okres przyznania pomocy na kolejny
okres.
2. Na prośbę Zarządu Fundacji uczestnik Programu zobowiązany jest do przedłożenia
dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o uczestnictwo w
Programie.
3. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu pomocy lub
zaprzestaniu jej wypłaty m.in. w przypadku, gdy uczestnik Programu lub placówka
oświatowa zaprzestanie realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Uczestnik lub placówka oświatowa przystępująca do Programu zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień Regulaminu oraz sumiennej realizacji zajęć edukacyjnych.

Postanowienia końcowe
§4
1. Regulamin zostaje wprowadzony w życie uchwałą Zarządu nr 25 z dnia 2 sierpnia 2010 r.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
3. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w takim samym trybie jak uchwalenie Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Zarząd
Fundacji.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2010 r.

