UCHWAŁA NR 31/V/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/V/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 marca 2015 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA PRASZKI
§ 1. W celu umożliwienia dalszego rozwoju i promocji uczniów
szkół podstawowych
i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia kulturalne i sportowe, w Gminie Praszka
tworzy się Fundusz Stypendialny Burmistrza Praszki.
§ 2. 1. Regulamin stosuje się do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina
Praszka jest organem prowadzącym, uzyskali co najmniej wzorową ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej
jeden z wymienionych warunków:
1) uczeń uzyskał szczególnie wysokie wyniki w nauce. Średnia ocen w semestrze - minimum 5.8 dla szkół
podstawowych oraz 5,5 w gimnazjum. W przypadku uczniów VI klasy szkoły podstawowej i III klasy
gimnazjum oprócz średniej ocen, na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym uzyskali minimum 95 %
maksymalnej liczby punktów.
2) laureat bądź finalista olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym,
organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych
organizacji państwowych lub samorządowych i osiągnął średnią ocen nie mniej niż 4,5,
3) uczniom, którzy zdobyli w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na
szczeblu wojewódzkim jedno z pierwszych 5 miejsc lub byli zdobywcami jednego z pierwszych
10 miejsc na szczeblu wyższym oraz osiągnęli średnią ocen nie mniej niż 4,5.
4) zdobyli jedno z pierwszych 5 miejsc w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub byli
zdobywcami jednego z pierwszych 10 miejsc na szczeblu wyższym i osiągnęli średnią ocen nie mniej
niż 4,5.
§ 3. 1. Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej, na okres 10 miesięcy tj. okres zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym.
2. Wysokość stypendium określa każdorazowo Burmistrz po uchwaleniu corocznie wysokości funduszu
stypendialnego w budżecie gminy, z zastrzeżeniem, że minimalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 100,00
zł, a maksymalna 150,00 zł.
3. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, w okresie 10 miesięcy zajęć
wychowawczych po roku szkolnym, w którym uczeń spełnił warunki określone w regulaminie.

dydaktyczno-

4. Wypłata stypendium będzie dokonywana przelewem na wskazany rachunek bankowy rodzica lub opiekuna
prawnego ucznia.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa Burmistrzowi Dyrektor Szkoły, której uczniem jest kandydat
do stypendium, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznwej podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po
zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, a jeżeli nie funkcjonuje Samorządu Uczniowskiego.
2. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Dyrektorzy szkół mają prawo wystąpić z wnioskami dla następującej liczby uczniów:
1) Publiczne Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce - dla 4 uczniów
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce - dla 2 uczniów
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prszce - dla 2 uczniów
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce - dla 2 uczniów
5) Zespół Szkolno -Przedszkolny Strojec - Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego
w Strojcu - dla 1 ucznia
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6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach - dla 1 ucznia
§ 5. 1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz.
2. Od decyzji Burmistrza odwołanie nie przysługuje.
§ 6. 1. Burmistrz ma prawo cofnięcia stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane,
w szczególności w przypadkach:
1) przerwania nauki w szkole,
2) rezygnacji z uczęszczania do szkoły, o której mowa w § 2, za wyjątkiem uczniów którzy rozpoczęli naukę
w szkole ponadgimnazjalnej,
3) zrzeczenia się prawa do stypendium,
4) otrzymania kary wymierzonej przez dyrektora szkoły w formie nagany.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem przez Dyrektora
szkoły.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA PRASZKI
Zgłaszam wniosek o przynanie Stypendium Burmistrza
Imię i nazwisko ................................................................................................................................................
( osoby zgłaszanej do stypendium)
Adres zamieszkania .........................................................................................................................................
Szkoła, klasa ....................................................................................................................................................
Wychowawca ...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby, instytucji dokonującej zgłaszenia ................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Opiekun, instruktor ..............................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Wykaz załączonych dokumnetów:
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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