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UCHWAŁANr  XXVIII/206/20

R  a d y  M  i a s t a S a n o k a

z dnia  28 maja  2020r.

w sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  i trybu  przyznawania  Stypendium  Burmistrza

w ramach  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dziecii  Młodzieży

Szkół  Prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  14a ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzic  giniimyin

(t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz.  713)  oraz  ait.  90t  rist. I pkt  2 i rist. 4 ustawy  z dnia  7 września  ]99!  i'.

o systemie  oświaty  (t.j.  Dz.  U. z 2019  r. poz.  1481 z późn.  zin.),

Rada  Miasta  Sanoka,

uchwala,  co następuje:

%1
Określa  się szczegółowe  warunki  i tryb  przyznawania  Stypendium  Burmistrza  w i'ainacli  Iokalncgo

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych  Dzieci i Młodzieży Szkół Prciwadzonycli lii'xcx (iinim;
Miasta  Sanoka,  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do niniejszej  uchwały.

%2
Wykonanie  uchwały  powiierza  się Burmistrzowi  Miasta  Sanoka.

%3
Uc]iwała  wc]iodzi  w życie  po ripływie  14 dni  od ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowyin  Wojcwi'itlxhtv'a

Podkarpackiego.

l.

'l "  -. 1 "  4,

Przewodniczący

Rady  Miasta

And  Rońia-niak



Załącznik  do Ucliwaly  Nr XXV111/206/20
Rady Miasta  Sanoka z dnia 28.05.2020r.

Szczegółowe  warunkiitryb  przyznawania  Stypendium  Burmistrza  w ramach  Lokalnego

Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dziecii  Mlodzieży  Szkół  Prowadzonych  przez

Gminę  Miasta  Sanoka

ĄI

W ramach  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i Młodzieży  Szkół

Prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka  ustanawia  się  następujące  rodzaje  stypendirnn:

1) Stypendium  Burmistrza  Miasta  Sanoka  za wyniki  w  nauce,

2) Stypendium  Burmistrza  Miasta  Sanoka  za szczególne  osiągnięcia  w  nauce.

Ą2

Do  ubiegania  się  o stypendium  uprawnieni  są  uczniowie  pobierający  naukę  w  szkołacli  podstawowycli

prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka,  bez  względu  na miejsce  zamieszkania.

%3
1. Stypendium  za wyniki  w nauce  może  być  przyznane  uczniom,  którzy  spełniąją  co najnmiejjedno

z następujących  kryteriów:

1)  w  wyniku  klasyfikacji  na koniec  roku  szkolnego,  uzyskali  średnią  ocen  z obowiązkowycli  ząjęć

edukacyjnych,  wynoszącą:

a) 5.40  w  przypadku  uczniów  szkół  podstawowych  klasy  IV-VI,

b) 5.30  w  przypadku  uczniów  szkół  podstawowych  klasy  VII  i VIII,

2)  z egzaminu  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  uzyskali  co  najmniej  90% możliwyc1i

do zdobycia  punktów  oraz  średnią  ocen  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnycli  wynoszącą

co najmniej  4.75.

2. Stypendium  za szczególne  osiągnięcia  w  nauce,  może  być  przyznane  uczniom  szkół  podstawowycli.

którzy  spełniają  następujące  kryteria:

1) wykazali  się  osiągnięciami  w  co najmniejjednej  dziedzinie  naukowej,  zdobywając  tytuł  laureata

olimpiady  lub  konkursu  przedmiotowego  na szczeblu  wojewódzkim  bądź  wyższym  w przypadku

uczniów  klas  IV-VIII,  lub

2) zajęli  I miejsce  w konkursie  wiedzy  o zasięgu  co najmniej  powiatowym  w przypadku  uczniów

klas  I-III.

3. Stypendium  przyznaje  się  za osiągnięcia  uzyskane  w roku  szkolnym,  w którym  składny  jest

wniosek.

%4
l. Stypendium  ma  formę  pieniężną  i przyznawane  jest  w następującej  wysokości:

1) dla uczniów spełniających  kryteririm określone w F3 3 ust. l-  do 1000,OO zł
2) dla uczniów spełniających  kryterium określone w 83 3 rist. 2 -  do 800,00 zł

2. W  razie  zbiegu  uprawnień  do uzyskania  stypendium  za wyniki  w  narice  i za szczególne  osiągnięcia

w  nauce,  przyznaje  się  jeden  rodzaj  stypendium  -  za wyniki  w  nauce.

Ą5

l. Warunkiem  ubiegania  się o przyznanie  stypendium  jest:

l)  złożenie  wniosku,  którego  przykładowy  wzór  stanowi  załącznik  do ,.Szczegółowycli  warunków  i

trybu  przyznawania  Stypendium  Burmistrza  w ramacli  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji

Uzdolnionych  Dzieci  i Młodzieży  Szkół  Prowadzonycli  przez  Gminę  Miasta  Sanoka",

2) spełnienie wymaganego kryterium, o którym mowa w fl 3.
2. Z wnioskiem  o przyznanie  stypendium  mogą  wystąpić  rodzice/opiekrmowie  prawni  ricznia.

3. Wnioski  o przyznanie  stypendium  należy  składać  w Biurze  Obsłrigi  Klienta  Urzędu  Miasta  Sanoka

w  terminie  do dnia  31 lipca  każdego  roku  szkolnego.



Ą6

1. Decyzję  w sprawie  przyznania  stypendium  podejrmije  Burmistrz  Miasta  Sanoka.

2. Wypłata  stypendium  następuje  jednorazowo  na konto  wskazane  przez  wnioskodawcę.

1% I ' i !'. "-



Załącznik  do  ,,Szczegó!owycl'i  warunków  i trybu

przyznawania  Stypendiuin  Burinistrza  łV  i'ainacli

Lokali'iego  Prograinu  Wspierania  Edtikacji  Uzdolnionycli

Dzieci  i Młodzieży  Szkół  Prowadzonycli  ):irzez  Gininę

Miasta  Sanoka"

Wzór  wniosku

o przyznanie  sĘpendium

Rok  szkolny Data  wpływu  wniosku  do  Urzędu  Miasta  Sanoka

I.  Wnioskodawca':

Nazwiska  iimiona  wnioskodawców:

Adres  zamieszkania:

Telefon  kontaktowy:

II.  Wnoszę  o przyznanie2:

a) Stypendium  Burmistrza  Miasta  Sanoka  za wyniki  w  nauce,

b) Stypendium  Burmistrza  Miasta  Sanoka  za szczególne  osiągnięcia  w  nauce.

III.  Informacje  o kandydacie:

Nazwisko  i imię  kandydata:

Ukończona  klasa:

Nazwa  szkoły:

Adres  szkoły:

Numer  konta  na  który  ma  być  przekazane  stypendium:

III I
' Wnioskodawcą  są obydwoje  rodzice/opiekunowie  prawni

2 NaJeży  podkreślić  właściwe



IV.  Pohvierdzenie  spełniania  kryteriów:

(WYPEŁNIA  SZKOŁA,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA  UCZEŃ)

Średnia  ocen  z obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych  na koniec  roku  szkolnego:

Wynik  końcowy  z egzaminu  ósmoklasisty  (w  %):

Część  I:

Część  II:

Część  III:

Osiągnięcia  ucznia3:

(podprs r piec:ęć  dyrekmra  hd'i riso/ii'  u7'itm u=niorn'l)

V. Zgody  ioświadczenia  rodziców  / opiekunów  prawnych:

a) Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich  danych  osobowycli  i danych  osobowych  ricznia  wylącznie

na  potrzeby  związane  z rozpatrzeniem  wniosku  i przyznaniem  stypendium  oraz  na podanie

do publicznej  wiadomości  informacji  o przyznanym  stypendium.

(podprs rod:rct'ni .' oprekunó«i' pr'mvn3'ch1

b) Oświadczam,  że nie  pobieram  stypendium  o charakterze  naukowym  z innycli  źródeł  dla  w/w  ricznia.

(podpisrod=rcóu"  oprekrunł»i  prtw;»'«h)

3 Do  wniosku  można  dolączyć  kopię  dyp1omów,  zaświadczei'i  itp.


