
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/356/2018 

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendiów - Sławkowskie Laury

I.   Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendium  ma na celu wspomaganie rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży.

§ 2.  Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnych osiągnięć kandydata do stypendium.

§ 3. Stypendium przyznawane jest:

a) uczniom szkół podstawowych w klasach IV-VIII,

b) uczniom klas gimnazjalnych do czasu wygaśnięcia gimnazjum,

c) uczniom szkół kończących się maturą - każdego typu.

§ 4. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławków.

§ 5.  Stypendia przyznawane są w formie jednorazowej wypłaty, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym przyznawane jest stypendium. Kwota stypendiów jest
jednakowa dla każego ucznia.

§ 6.  Wysokość stypendium wynosi minimum 100 zł, a maksimum 800 zł.  

II.  Kryteria przyznawania stypendiów

§ 7. Stypendia mogą otrzymać uczniowie, o których mowa w §3 i §4, spełniając łącznie następujące warunki:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:

a) zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział
brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu
laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;

b) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 5,65 i wzorowej oceny z zachowania;

2) w przypadku uczniów klas gimnazjalnych:

a) zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział
brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu
laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;

b) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,85 i wzorowej oceny z zachowania;

3) w przypadku uczniów szkół kończących się maturą:

a) zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział
brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu
laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;

b) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,85 i wzorowej oceny z zachowania.

III.  Zasady zgłaszania kandydatów

§ 8. Kandydatów do stypendiów zgłaszają:  zainteresowany kandydat lub rodzic/opiekun prawny.

§ 9. Wniosek  o przyznanie  stypendium  -  Sławkowskie  Laury  stanowiący  załącznik  nr  1 wraz  z innymi
dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, 41-260 Sławków Rynek 1, w terminie od
30 czerwca do 31 sierpnia każdego roku. Wnioski dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Sławków.

§ 10. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 1 do 20 września każdego roku.



IV.   Wymagane dokumenty

§ 11. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

a) kopię świadectwa szkolnego z bieżącego roku szkolnego,

b) kopie  dokumentów  potwierdzających  osiągnięcia  kandydata  i jego  udział  oraz  zasięg  konkursów,  festiwali,
przeglądów, zawodów.

V.  Komisja Stypendialna

§ 12. W  celu  dokonania  oceny  wniosków  kandydatów  Burmistrz  Miasta  powołuje  Komisję  Stypendialną
i określa skład osobowy. 

§ 13. Komisja Stypendialna przyjmuje regulamin pracy, w którym określi tryb działania. 

§ 14. Protokół  z posiedzenia  Komisji  i listę  kandydatów  proponowanych  do  przyznania  stypendiów  oraz
propozycję wysokości stypendium, Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta w drodze decyzji administracyjnej.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 16. Przyznane stypendia będą wręczane na sesji Rady Miejskiej.


