Załącznik do UchwaĘ Nr Vll92i1

1

Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia

201 1 r.

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach
,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zarnieszkałych na terenie
Gminy Knurów"
§ 1,
W ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniow zamieszkałych na
terenie Gminy Knurów" ustanawia się ,Stypendium Prezydenta Miasta Knurów".

§2,

1. Stypendium Prezydenta Mjasta Knurów stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, ktorzy dzięki

swojej pracy i zaangażowaniu uzyskująwysokie osiągnięcia naukowe.
za okres roku szkolnego, w którym zosta§ spełnione przesłanki do jego

2, Stypendia przyznawane są

uzyskania.

3. Stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów wypłacane są jednorazowo.

4. Stypendiunr Prezydenta Miasta Knurów mogą otrzymac wybltnie uzdolnieni uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spełniający łącznie następujące warunki:
1) mieszkają na terenie Gminy Knurów,
2) posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu w konkursach i olimpiadach
pzedmiotowych, w przypadku uczniów:
a) szkół gimnazjalnych, sąto laureaciWojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,
b)

szkół ponadgimnazjalnych, są to finaliści olimpiad zgodnie z wykazem olimpiad Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej.
3)

legitymują się,

co

najmniej średniąocen

z zachowanja za ostatni okres klasyfikacji.

1. Stypendium Prezydenta

4,0 oraz posiadają, co najmniej dobrą

ocenę

§3.
Miasta Knurów ma formę pienięzną iprzyznawane jest wwysokościnie

większej niz 500,00 PLN.
2. Moż|iwe jest pzyznanie stypendium w formie rzeczowej o wartości określonej w ust. 1.
3. W pzypadku uczniów posiadających udokumentowane więcej niż jedno osiągnięcie kwalifikujące się
do pzyznania stypendium, wysokośćstypendium określonaw ustępie 1 może być dodatkowo
zwiększona o 50% pzyznanej kwoty, zakażde następne osiąnięcie.

§4.
llekroć w niniejszynr regulaminie mowa jest o:
1. stypendium

Knurow;

-

naleźy przez Io rozumieć nagrodę edukacyjną

-

Stypendium Prezydenta Miasta

2. uczniu - nalezy pzez to rozumiec zamieszkałego na terenie Gminy Knurów ucznia uczęszczającego
do gimnazjum Iub szkoły ponadgimnazjalnej;
3. ]aureacie - należy pzez to rozumieć ucznia, który uzyskał tytuł laureala w Wojewódzkich Konkursie

Pzedmiotowym;

pzezIo
w§2ust.4pkt2lit,b.

4, flnaliście - nalezy
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§5.

1

,

Wniosek o pzyznanie stypendium mogą zgłaszac:

1)nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektozy publicznych iniepub|icznych szkoł
i placówek oświatowych,

2) rodzice (opiekunowie prawni),
3) pzedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,

4)samoząd uczniowski.

2. Wniosek wsprawie stypendium należy składać na formulazu, który jeslzałącznjkiem do niniejszych
-^^^l
Zdbdu.

kwjetnia do końca maja każdego roku.
4. W pzypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Uzędu Miasta Knurów,
5. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kornpletne.
3. Termin składan]a wniosków ustala się na okres od

1. W celu obsługi realizacji programu Prezydent

,1

§6.

Miasta Knurów w formie zarządzenia powołuje dorażną

stypend aln ą komisję rekomendacyjną zwaną dalej komisją.
i

2.Wyznacza pzewodniczącego isekretarza oraz określa terminy prac komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1)

tzech pzedstawicieli Prezydenta Miasta Knurów,

2) dwóch pzedstawicieli Rady Miasta Knurow.

4, Do zadan komisji naleźy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
2) określenie formy nagradzania.
5. Stypendialna komisja rekomendacyjna pzedstawia Prezydentowi Miasta kandydatów do przyznania
stypendiow dla uczniów oraz proponowanąwysokośćiformę stypendium,
6. Do zadań Przewodnjczącego komisji należy;
1)ustalenie terminu imiejsca posiedzenia Komisji oraz poinformowanie otym pozostałych członków
komisji,

2) inicjowanie l organizowanie prac komisji,

3) pzewodniczenie posiedzeniom komisji,

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większościągłosów w głosowaniu jawnym w obecnoŚci, co
najrnniej połowy ustalonego składu.
B, W pzypadku równej liczby głosów "za" i "pzeciw'', głos decydujący ma Przewodniczący.
9. Z posiedzenia Komisji spoządzany jest protokół, który przekazywany jest Prezydentowi Miasta
Knurów.
Za pracę w Komisjijej członkowie nie otzymująwynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.
11.
ostatecznej liczbie i kwotach pzyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje
Prezydent Miasta w ramach środkowfinansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta
10.

o

Knurów,
12,

o

pzyznaniu stypendium Prezydent Miasta powiadamia

na

piŚmie wnioskodawcę oraz

rodzica/prawnego opiekuna ucznia, W zawiadomieniu o przyznaniu stypendium określa Się
w szczególności wysokośćstypendium oraz termin iwarunkiwypłaty,
13. Uroczyste wręczenie stypendium następuje raz w roku zokazji,,Dni Miasta Knurowa".

§7.
1.Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów o pzyznaniu stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie
lnformacji Publicznej.

2.

Id:

O

przyznaniu stypendium Prezydent Miasta informuje Radę Miasta Knurów na najblizszej sesji.
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3.

Od decyzli

o

pzyznaniu lub niepzyznaniu nagrod edukacyjnych Prezydenta Miasta

odwołanie nie przysługuje.

Knurów

Paewodn$czący Rady

Id:
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