Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/234/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 lutego 2013 r.

„Regulamin przyznawania stypendium w ramach "Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów”
§ 1. Regulamin określa szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy dla uczniów szczególnie
uzdolnionych przyznawanej w ramach „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” oraz tryb postępowania
przy jej udzielaniu.
§ 2. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z
wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczących się w szkołach na terenie Gminy Mszczonów.
§ 3. W ramach programu przyznawane jest uczniom jednorazowe świadczenie pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym - Stypendium Burmistrza Mszczonowa.
§ 4. Stypendium Burmistrza Mszczonowa, zwane dalej stypendium, może być przyznane uczniowi, który
w roku szkolnym, za który przyznaje się stypendium spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) został laureatem lub finalistą konkursów organizowanych na podstawie 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, z późn. zm.);
2) został laureatem lub finalistą olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie 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, z późn. zm.).
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują:
1) rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego,
2) pełnoletni uczeń.
3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju
czynności pracownika szkoły kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia ucznia,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu składania wniosku, wszystkie dokumenty
rodzic/rodzice lub opiekun prawny ucznia.

podpisuje

5. Uczeń pełnoletni podpisuje dokumenty samodzielnie.
6. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń , zatwierdza wniosek pod względem formalnym oraz
rekomenduje ucznia do pomocy stypendialnej.
7. Wniosek o przyznanie stypendium składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły na biuro podawcze Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie w terminie do 15 czerwca roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium.
§ 6. 1. Stypendium jest przyznawane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
2. W przypadku ucznia niepełnoletniego, stypendium wypłacane jest do ręki rodziców/opiekunów prawnych
ucznia.
§ 7. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Mszczonowa po zaopiniowaniu wniosków przez powołaną przez siebie
Komisję Stypendialną.
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2. Komisja sporządza listę zbiorczą wniosków zawierającą imiona i nazwiska uczniów oraz informacje o ich
osiągnięciach.
3. O kolejności uczniów na liście decydują ich osiągnięcia.
4. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów laureata.
5. W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu
finalisty.
6. W przypadku równorzędnych ww. osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen.
7. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena zachowania.
8. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na liście.
9. Stypendium przyznaje się wg kolejności, o której mowa w ust. 2, do wyczerpania posiadanych na ten cel
środków.
10. Ilość przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej na ten cel
w budżecie gminy na dany rok oraz od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Wysokość przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł na jednego ucznia.
12. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz.
§ 8. 1. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz dyrektora szkoły, do której uczęszcza
uczeń.
2. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości.
3. Stypendium wypłacane jest za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, za który
przyznawane jest stypendium, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny
organ niż Gmina Mszczonów - w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie lub przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia bądź samego,
pełnoletniego stypendystę.
4. Uczeń, który otrzymał stypendium ma prawo ponownego ubiegania się o nie w latach następnych, na
podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.
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