Załącznik do Uchwały Nr LIV/715/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 maja 2006 r.

Zasady udzielania uczniom
„STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA”
Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna jest, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna
na dany rok szkolny, formą wyróŜnienia i nagrodzenia uczniów, mieszkańców Miasta Jaworzna,
za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Dodatkowym celem przyznawania tego
stypendium jest finansowe wsparcie rozwoju tych uczniów, umoŜliwienie pełniejszego zaspokojenia
ich potrzeb materialnych, związanych z rozwojem uzdolnień, wiedzy i umiejętności.

Rozdział I
Postanowienia wstępne.
§1
Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:
1) zasadach – naleŜy przez to rozumieć niniejsze „Zasady udzielania uczniom Stypendium
Prezydenta Miasta Jaworzna”;
2) stypendium – naleŜy przez to rozumieć Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna;
3) prezydencie – naleŜy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jaworzna;
4) szkole – naleŜy przez to rozumieć kaŜdą szkołę dla dzieci i młodzieŜy, publiczną
lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, spośród wymienionych w art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.);
5) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 4;
6) uczniu – naleŜy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 4;
7) rodzicu – naleŜy przez to rozumieć równieŜ prawnego opiekuna ucznia;
8) komisji – naleŜy przez to rozumieć komisję powołaną przez prezydenta, rozpatrującą wnioski
o udzielenie stypendium.
9) Wydziale – naleŜy przez to rozumieć Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
§2
Stypendium udziela prezydent na okres jednego roku szkolnego.
§3
Niniejsze „Zasady udzielania uczniom Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna” określają:

1) kryteria udzielania stypendium,
2) tryb jego udzielania,
3) wysokość i warunki jego wypłacania.
Rozdział II
Kryterium udzielania stypendium.
§4
Stypendium moŜe być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
lub sportowe, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi i finaliście konkursów przedmiotowych lub tematycznie innych o znaczącej randze;
3) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową
lub stowarzyszenie naukowe;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów
w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania
tych zajęć;
5) uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki w nauce wyraŜone średnią ocen końcoworocznych
na poziomie co najmniej 5,3 oraz wzorowym zachowaniem;
6) uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym
lub zespołowym, na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
7) uczniowi, który zdobył, w dziedzinie sztuki, nagrody, wyróŜnienia i czołowe miejsca
w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach o znaczącej randze.
§5
1. O przyznanie stypendium uczeń moŜe ubiegać się nie wcześniej niŜ po ukończeniu przez niego
pierwszego roku nauki w danym typie szkoły, z zastrzeŜeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Stypendium nie udziela się uczniom klas I - III szkoły podstawowej.
3. Stypendium nie udziela się uczniom, którzy w danym roku szkolnym ukończyli jedną ze szkół
dla młodzieŜy, spośród wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit a – f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
z zastrzeŜeniem ust. 4.
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
pod warunkiem dostarczenia przez nich do Wydziału, w terminie do dnia 6 września danego
roku, zaświadczenia o podjęciu nauki w liceum uzupełniającym dla młodzieŜy lub technikum
uzupełniającym dla młodzieŜy.
Rozdział III
Tryb przyznawania stypendium.

§6
1. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi stypendium mogą wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) prezes klubu sportowego
3) dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
4) co najmniej jeden z rodziców,
5) sam pełnoletni uczeń.
2. Wniosek o stypendium winien być złoŜony na formularzu, będącym załącznikiem do zasad.
3. Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:
a) potwierdzona za zgodność przez szkołę kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,
b) opinia rady pedagogicznej szkoły (zespołu szkół) do której uczęszcza uczeń,
c) inne dokumenty lub ich, potwierdzone za zgodność, kserokopie uzasadniające wniosek
w szczególności dotyczące osiągnięć ucznia.
4. Wnioski o udzielenie stypendium naleŜy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33, w terminie do 31 sierpnia danego roku.
§7
1. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
1) zastępca prezydenta odpowiedzialny za sprawy oświaty i wychowania lub upowaŜniona przez
prezydenta osoba,
2) przedstawiciel Komisji ds. Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie,
3) przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie,
4) przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu,
5) naczelnik Wydziału lub upowaŜniony przez niego pracownik Wydziału.
2. Osobowy skład komisji powołuje prezydent w drodze zarządzenia,
3. Przewodniczący komisji moŜe zaprosić do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, osoby
zawodowo związane z edukacją, sztuką lub sportem.
4. Wnioski o udzielenie stypendium komisja rozpatruje w terminie do dnia 10 września danego roku,
następnie, w terminie do 15 września przedkłada prezydentowi wyniki swych prac wraz
z propozycjami kandydatów do stypendium.
5. Obsługę biurowo – techniczną komisji zapewnia Wydział.
§8
1. Stypendia przyznaje prezydent w terminie do dnia 20 września danego roku.
2. O przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium wnioskodawca powinien zostać powiadomiony
pisemnie.
Rozdział IV
Wysokość i warunki wypłacania stypendium.
§9
/uchylony/.
§ 10
1. Stypendium wypłaca się w danym roku szkolnym za okres dziesięciu miesięcy, od września
do czerwca.

2. Uczeń, który otrzymał stypendium ma prawo ponownego ubiegania się o nie w latach następnych,
na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.
3. Stypendia wypłaca się co miesiąc z budŜetu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Jaworznie na rachunek bankowy wskazany przez rodzica. W przypadku
niewskazania rachunku bankowego stypendium moŜna pobierać bezpośrednio w kasie Miejskiego
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
5. Za ucznia niepełnoletniego stypendium pobierają jego rodzice.
6. Stypendium podlega cofnięciu w razie, jeŜeli uczeń:
1) został skreślony z listy uczniów,
2) przerwał, bez usprawiedliwienia, naukę w czasie roku szkolnego, na okres przekraczający
trzydzieści dni.
3) został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym,
4) zmienił w czasie roku szkolnego miejsce stałego zamieszkania na miejsce poza terenem miasta
Jaworzna,
5) przestał być czynnym zawodnikiem klubu sportowego.
7. W przypadku cofnięcia stypendium zaprzestaje się jego wypłaty, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium dyrektor szkoły, rodzice ucznia
lub pełnoletni uczeń zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić na piśmie prezydenta.
9. NaleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium podlegają zwrotowi na rachunek bankowy
lub do kasy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie.
Brak wpłaty spowoduje dochodzenia zwrotu naleŜności na drodze powództwa cywilnego.
Rozdział V
Postanowienia końcowe.
§ 11
KaŜdy wnioskodawca zgłaszający ucznia do stypendium poprzez podpisanie wniosku oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszych zasad.
§ 12
Uczniowie, którzy otrzymali stypendium wpisani zostają do „Księgi uczniów wyróŜnionych Stypendium
Prezydenta Miasta Jaworzna” prowadzonej przez Wydział. Do Księgi wpisuje się równieŜ uczniów,
którzy otrzymali stypendium w latach 2003 – 2005.
§ 13
W 2006 roku dopuszcza się złoŜenie wniosku o udzielenie stypendium, na formularzu będącym
załącznikiem do uchwały Nr 218/2465/2002 Zarządu Miasta z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowych ustaleń dotyczących składu komisji opiniującej wnioski o udzielenie „Stypendium Miasta
Jaworzna”, trybu opiniowania i rozpatrywania wniosków, wzorów formularzy oraz obsługi biurowotechnicznej komisji.

