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UCHWAŁA NR XXXI/177/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i poz. 1579) i art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010)
Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LI/31/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Nr 142, poz. 1409) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Program ma na celu:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce;
2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów;
3) zwiększania motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności;
4) zachęcanie uczniów do reprezentowania miasta w konkursach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim.”;
2) § 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
a) w szkole podstawowej - 5,5, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego – 5,2,
b) w gimnazjum – 5,3, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 5,0,
c) w szkole ponadgimnazjalnej – 5,0, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego – 4,8;”;
3) § 4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach miejsca od I do III i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, a
w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach miejsca od I
do III.”;
4) § 5 ust. 3 dodaje się po pkt 2 pkt 3:
„w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potwierdzoną kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązującego w roku szkolnym, w którym złożono
wniosek o przyznanie stypendium.”;
5) wzór wniosku stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/177/2016
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 29 listopada 2016 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Skierniewice
1) ...........................................................................................................................................................................
(imię, imiona i nazwisko ucznia);
2) ..........................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu wnioskującego);
3) ..........................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia ucznia);
4) ..........................................................................................................................................................................
(adres domowy ucznia, tel.);
5) ..........................................................................................................................................................................
(adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasa);
6) szczegółowe uzasadnienie wniosku, w tym m.in. informacje o następujących osiągnięciach:
- wyniki w nauce,
- laureat konkursu przedmiotowego lub laureat bądź finalista olimpiad przedmiotowych organizowanych
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
- laureat konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej ogólnopolskim lub uzyskane w
w/w formach miejsca od I do III,
- inne,
- załączniki (potwierdzona kopia świadectwa szkolnego; potwierdzone kopie dokumentów wskazujących
na osiągnięcie w konkurach i olimpiadach przedmiotowych lub konkursach, turniejach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potwierdzona kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązującego w roku szkolnym, w którym złożono wniosek o przyznanie stypendium).
(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis podmiotu składającego wniosek)

