Załącznik nr 1 do Uchwały
nr ………………………………
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………………………
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego
Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§1
1. Tworzy się Regulamin przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
zwany dalej „Programem”, będący formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów
za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe.
2. Jako formy realizacji Programu ustanawia się:
a) stypendia za wyniki w nauce,
b) stypendia za osiągnięcia naukowe.
§2
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. szkole –

należy przez to rozumieć szkołę podstawową,

gimnazjum

oraz szkołę

ponadpodstawową,
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, ucznia
gimnazjum, ucznia szkoły ponadpodstawowej,
3. stypendium - stypendium za wysokie wyniki oraz osiągnięcia naukowe finansowane
z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
Stypendium

przyznaje się za

wyniki w nauce

oraz za osiągnięcia naukowe, uzyskane

w bieżącym roku szkolnym, uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadpodstawowych, zamieszkałym na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§4
1.

Stypendium, o którym mowa w § 3 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia

I nie ma charakteru socjalnego.
2.

Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie świadczenia

pieniężnego.
3.

Wysokość wypłacanego stypendium wynosi:
a) dla ucznia szkoły podstawowej - do kwoty 500,00 zł;
b) dla ucznia gimnazjum - do kwoty 1 000,00 zł;
c) dla ucznia szkoły ponadpodstawowej - do kwoty 1 500,00 zł.

§5
O stypendium za wysokie wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, który po ukończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych spełnił łącznie następujące warunki:
1. Uczeń szkoły podstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów
średnią arytmetyczną 6,00, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz
reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych
(w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych), posiada zamieszkanie na terenie Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
2. Uczeń gimnazjum: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią
arytmetyczną co najmniej 5,81 (bez ocen poniżej dobrej) w tym otrzymał co najmniej jedną
ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, historia, język obcy, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę
zachowania

oraz

reprezentował

szkołę

w

danym

roku

szkolnym

w

konkursach

lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych),
posiada zamieszkanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
3. Uczeń szkoły ponadpodstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich
przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,50 (bez ocen poniżej dobrej) w tym otrzymał
co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka,
fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą
ocenę zachowania oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub
olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych), posiada
zamieszkanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§6
1. O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał tytuł laureata
w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
2. W przypadku uzyskania nagrody dla projektu za I lub II lub III miejsce, o stypendium może
ubiegać się każdy uczeń biorący udział w tworzeniu danego projektu.
3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub więcej wysokich
wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.
§7
Z wnioskiem o stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 występuje:
a) rodzic lub opiekun prawny,
b) pełnoletni uczeń,
c) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych.

§8
1. Wnioskodawcy wymienieni w § 7 składają wnioski:
a) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu,
b) o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe- na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
2. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie stypendium wraz z opinią wychowawcy,
uzasadnieniem

dyrektora

szkoły

oraz

załącznikami

potwierdzonymi

„za

zgodność

z oryginałem” przez dyrektora szkoły.
3. Załącznikami do wniosku będą:
a) w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce:
- zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia ocenach za dany rok szkolny
oraz potwierdzenie udziału ucznia w konkursach lub olimpiadach zgodnie z zapisem
§ 5 pkt 1-3 Programu,
b) w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskania wymaganego tytułu zgodnie z zapisem
§ 6 ust.1 Programu.
§9
1. Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój w terminie nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych.
2. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 10
1. Organem doradczym Prezydenta w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium,
o którym mowa w § 3, weryfikacji ich pod względem kompletności i spełnienia kryteriów o których mowa
w § 5,6 Programu jest Komisja Stypendialna.
2.

Komisja Stypendialna powoływana jest przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój odrębnym

zarządzeniem.
3.

Komisja Stypendialna przedstawia Prezydentowi Miasta propozycję podziału środków

przeznaczonych na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe biorąc pod uwagę
ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym.
4. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. Załącznikiem do protokołu jest lista
imienna stypendystów.
5. Protokół wraz z załącznikiem oraz dokumentacją, o której mowa w § 8 Komisja Stypendialna
przedstawia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 11
1. Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
2. Od stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
3. Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe wypłaca się w lipcu roku szkolnego,
w którym uczeń spełnił warunki do uzyskania stypendium.
4. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a
ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

