
 
 

  

                                                  

REGULAMIN LIDERA SAMORZĄDNOŚCI 

W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH  

#SU-w-ak 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i warunki przyznania tytułu Lidera Samorządności w ramach 

Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.   

2. Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego,  

z siedzibą: ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków, zarejestrowana pod nr KRS 0000007646, nr NIP: 945 

18 98 195. 

3. Program jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

4. Tytuł Lidera Samorządności przyznany może zostać jedynie samorządom 

uczniowskim ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej 

Kraków, które przystąpiły do  Programu #SU-w-ak poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mlodziez.krakow.pl oraz oswiatowa.pijarzy.pl . 

Warunki przyznawania tytułu Lidera Samorządności   

§ 2 

1. Tytuł Lidera Samorządności otrzymają samorządy uczniowskie, które spełnią następujące 

kryteria :  

a. Uzyskanie co najmniej 70 % możliwych do otrzymania punktów ze wszystkich 

składanych wniosków (zarówno tych, na które przyznano jak i nie przyznano dotację); 

b. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów samorządowych w ramach Programu; 

c. Efektywne realizowanie projektów samorządowych (brana będzie pod uwagę zgodność 

realizacji projektu z harmonogramem, zgodność wydatków z kosztorysem1); 

d. Zaangażowanie organów samorządów uczniowskich oraz społeczności szkolnej w 

realizację projektu samorządowego; 

e. Zgodna z Regulaminem Programu współpraca z Operatorem Programu (brane będzie 

pod uwagę spełnienie wymogów informacyjnych, zaproszenie Operatora na wydarzenie 

zawiązane z realizacją projektu, przysyłanie Sprawozdania oraz Relacji z projektu w 

terminach zgodnych z Regulaminem Programu). 

 

                                                           
1 Uwaga : jeśli samorząd zgłosił przesunięcia w harmonogramie czy też kosztorysie kryterium to zostanie 

spełnione.  
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2. Weryfikacji spełnienia kryteriów dokona koordynator programu oraz osoba zatrudniona do 

wsparcia i konsultacji realizacji projektów samorządowych. Lista samorządów uczniowskich 

spełniających powyższe kryteria wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana przedstawicielom 

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa do akceptacji.  

 

3. Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyłonieniu Liderów 

Samorządności drogą elektroniczną przez Operatora Programu.  Samorządom, które otrzymają 

tytuł przekazany zostanie Dyplom poświadczający otrzymanie tytułu Lidera.  

 

4. Informacja o wyłonieniu Liderów samorządności pojawi się na stronie internetowej 

www.mlodziez.krakow.pl oraz oswiatowa.pijarzy.pl oraz profilu Programu w mediach 

społecznościowych.  

Postanowienia końcowe 

§ 3 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

O wszelkich zmianach Uczestnicy informowani będą za pośrednictwem strony internetowej 

www.oswiatowa.pjarzy.pl . 

 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono przez Zarząd Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego  

Kraków,  dn. 13.04.2021r. 
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