Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/408/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Regulamin przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa
w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa
dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym:
1) uczniom szkół podstawowych klas IV-VI,
2) uczniom szkół gimnazjalnych.
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1, i którzy są uczniami szkół
podstawowych lub gimnazjalnych gminy Myszków.
3. Stypendium posiada charakter motywacyjny.
4. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Miasta Myszkowa
w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy
oraz liczby wniosków spełniających kryteria.
5. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności
stypendia otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen.
6. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom, odpowiednio co miesiąc, w terminie
do dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego
ucznia z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Uczniom klas trzecich gimnazjów stypendium zostanie wypłacone jednorazowo.
§ 2. Kryteria przyznawania stypendium:
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje:
1) uczniom klas IV-VI szkół podstawowych – jeżeli średnia arytmetyczna ich ocen, uzyskanych
z przedmiotów

obowiązkowych,

na świadectwie

co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę

szkolnym

klasyfikacyjną z

wynosi

5,50

zachowania oraz

i uzyskali
posiadają

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego
lub tematycznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2,
otrzymane w roku szkolnym, w którym ubiegają się o stypendium.”
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2) uczniom klas I-III gimnazjów – jeżeli średnia arytmetyczna ich ocen, uzyskanych
z przedmiotów obowiązkowych, na świadectwie szkolnym wynosi 5,00 i uzyskali co najmniej
bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania oraz posiadają zaświadczenie
o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub tematycznego, o którym mowa w § 5
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz. 125, ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymane w roku szkolnym, w którym ubiegają się
o stypendium,
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom,
o których mowa w § 1 ust. 1, którzy:
1) w konkurencjach indywidualnych:
a) są zdobywcami minimum III miejsca w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu
co najmniej wojewódzkim oraz posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 i ocenę z zachowania
przynajmniej bardzo dobrą, albo
b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach
międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają ocenę z zachowania przynajmniej
bardzo dobrą.
2) w konkurencjach zespołowych zdobyli czołowe miejsca (od I do III) w ogólnopolskich
zawodach i olimpiadach sportowych albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach
i posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 oraz ocenę z zachowania przynajmniej bardzo dobrą.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom,
o których mowa w § 1 ust. 1, którzy:
1) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji indywidualnej w konkursach, przeglądach
i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 oraz
ocenę z zachowania przynajmniej bardzo dobrą, albo
2) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w klasyfikacji zespołowej w konkursach, przeglądach
i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych
konkursach i posiadają średnią ocen nie mniej niż 4,0 oraz ocenę z zachowania przynajmniej
bardzo dobrą.
4. Stypendium można uzyskać tylko z jednego tytułu.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium
1. Z wnioskami o przyznanie stypendium występują dyrektorzy szkół

dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych, po ich zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
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2. Do wniosków należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki
w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne- oryginały do wglądu.
3. Wniosek o stypendium składa się do dnia 31 lipca każdego roku w Miejskim Zespole
Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja ds. Stypendium Samorządu Myszkowa w terminie
do 20 sierpnia danego roku kalendarzowego.
6.

Burmistrz

Miasta

Myszkowa

powołuje

Komisję

ds.

Stypendiów

składającą

się

z 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta i 2 Radnych – członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji.
7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Myszkowa w formie
zatwierdzenia listy kandydatów do przyznania stypendiów.
8. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli uczeń spełnia jeden z warunków określonych
w § 2 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa w ramach
Gminnego

Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie

Uzdolnionych „OMNIBUS”, na wniosek dyrektora szkoły, Burmistrz Miasta może przyznać
stypendium uczniowi w trakcie roku szkolnego na okres nie dłuższy niż do zakończenia zajęć
dydaktyczno wychowawczych w danym roku szkolnym.
9. Od stanowiska Burmistrza Miasta Myszkowa w sprawie przyznania stypendium
nie przysługuje odwołanie.
10. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
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