
UCHWALA Nr 228/XXV/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow udzielania pomocy dla
uzdolnionych uczniow w Gminie Chorzele

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (t. j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j Dz. U . z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.)
Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1

Uchwala sie warunki udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniow w formie stypendium
oraz nagrody okreslone w zalaczniku do uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.



Zalacznik do uchwaly Nr 228/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 listopada 2012roku

warunki udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniow w Gminie
Chorzele

§1

Podstawowa^ forma^ pomocy szczegolnie uzdolnionych dzieci i mlodziezy jest
nagroda lub stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele :
1) nagroda - I stopnia dla uczniow uzyskuj^cych bardzo dobre wyniki w nauce ( srednia co
najmniej 4,7) i reprezentujqcych szkole i gmine na szczeblu ogolnopolskim,
miedzynarodowym, laureatow konkursow i olimpiad na szczeblu ponad wojewodzkim,
2) nagroda - II stopnia dla finalistow olimpiad przedmiotowych lub konkursow
przedmiotowych na szczeblu wojewodzkim,

3) stypendium naukowe dla uczniow osiajaj^cych najwyzszy wynik w szkole ze sprawdzianu
po 6 klasie szkoly podstawowej oraz najwyzszy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego.

§2 "
1.Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy moze zostac przyzna w maksymalnej wysokosci
1)1 stopnia do 1.500 zt.
2) II stopnia do 1.000 zl
2. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy moze zostac przyznane w maksymalnych
wysokosciach:
1) dla uczniow osi^gajqcych najwyzszy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoly
podstawowej do 1.000 zl
2) dla uczniow osi^gaj^cych najwyzszy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego do 1.500
zl.

§3
Zasady zglaszania kandydatow

Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium mogq skladac:
1) dyrektorzy szkol,
2) rady pedagogiczne,
3) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
4) sam zainteresowany zwani dalej wnioskodawc^.

§4

1.Wniosek o przyznanie nagrody oraz stypendium powinien zawierac:
• dane wnioskodawcy, o ktorych mowa w § 3
• dane kandydata
• opinie dyrektora szkoly
• uzasadnienie

• dokumenty potwierdzajqce osiajmiecia ucznia, kopie dyplomow (potwierdzone
za zgodnosc z oryginalem)

2. Wzor wniosku stanowi zal. Nr 1 do warunkow udzielania pomocy.



§5
1. Wnioski o przyznanie nagrody oraz stypendium rozpatruje Komisja ds. Rozpatrywania
Wnioskow (dalej zwana KomisjaJ.
2. Wsklad komisji o ktorej mowa w ust. 1wchodza;
1) dwoch przedstawicieli Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady
Miejskiej w Chorzelach,
2) dwoch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
3. Czlonkowie ze swojego skladu wybierajcj przewodniczqcego komisji.
4. Sklad osobowy Komisji powoluje zarzadzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
5..Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zapewnia warunki niezbedne do wykonywania przez
Komisje powierzonych zadah.
6. Z prac komisji sporzadzasie protokol.
7. Od decyzji Komisji nie przysluguje odwolanie.

§6

Wnioski nalezy skladac w Urzedzie Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanislawa
Komosihskiego 1, 06 - 330 Chorzele, pokoj - sekretariat ( I pietro) w nastepujqcych
terminach:

1) za wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie szkoly podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
niezwlocznie po otrzymaniu wynikow,

2)zapozostale osiajmiecia do 31 maja danego roku szkolnego.

§7

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele obejmuje kandydata programem wsparcia wydajac
zarzadzenie, ktore okresla wszczegolnosci wysokosc, termin wyplaty.

§8
1. Wprzypadku przyznama wsparcia Kierownik Referatu Oswiaty, przekazuje informacje o
przyznaniu nagrody lub stypendium do dyrektora szkoly, do ktorej uczeszcza wymieniony
uczeh.

2. Wykaz nagrodzonych uczniow podlega podaniu do wiadomosci publicznej w sposob
przyjety w danej szkole.
3. Nagrody oraz stypendia wreczane sq podczas uroczystosci zakohczenia roku szkolnego.

rzezicki



Zalgcznik do
warunkow udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniow

w formie nagrody lub stypendium

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB STYPENDIUM BURMISTRZA

MIASTA I GMINYCHORZELE W RAMACH WSPIERANIA EDUKACJI

UZDOLNIONYCH DZIECI I MLODZIEZY

Wnioskodawca:

Adres:

1. Imie i nazwisko ucznia, nr PESEL:
PESEL.

2. Nazwa szkoly - adres:

3. Klasa:

^Data i miejsce urodzenia:

5. Miejsce statego zameldowania (dokladny adres wraz z numerem telefonu):

Nr legitymacji:

6. Uzasadnienie wniosku:

> Wynik ze sprawdzianu lub egzaminu:

> Udzial w konkursach, olimpiadach,

> Srednia ocen:

> Aktywnosc ucznia:

Potwierdzam prawdziwosc danych wlasnorecznym podpisem i jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej, ze za skladanie
falszywych zeznaii, zgodnie z art. 247 K. K. grozi kara pozbawienia vvolno^ci do lat pieciu.

(miejscowost, data) ( wlasnorgczjiy podpis)



7. opinia dyrektora szkoly

(podpis i pieczei)

( data ztozenia wniosku) (podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzedowe:

Kwota przyznanej nagrody -stypendium:

(data) (piecz?i i podpis Burmistrza Miasta i Gminy)


