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OŚ-4

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
Podstawa prawna:


I



uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 20 lipca 2011 r. - W sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin (Dz.
Urzęd. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 158, poz. 4987),
uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015 r. – W sprawie
zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin ( Dz.
Urzęd. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 493).

Wymagane dokumenty:

II



wniosek stypendialny składany przez dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od posiedzenia
rady pedagogicznej, poświęconej odpowiednio: klasyfikacji śródrocznej i rocznej
(formularz OŚ-4.1).

Miejsce składania wniosków:
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wnioski należy składać bezpośrednio do pełnomocnika Wójta d/s oświaty – pana
Bogusława Bęzla, pokój nr 2, parter, tel: 46 864 25 61 , email: b.bezel@teresin.pl .

Opłaty:


brak.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


w ciągu 30 dni, w przypadkach szczególnych w ciągu 60 dni.

Sposób zakończenia postępowania:


decyzja o przyznaniu stypendium/nagrody.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


pełnomocnik Wójta ds. oświaty - Bogusław Bęzel, pokój nr 2, parter,
tel.: 46 864 25 61, email: b.bezel@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, za
pośrednictwem Wójta Gminy Teresin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:


IX







do stypendium Wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z
poniższych kryteriów:
1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej
jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na
szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;
2) uzyskali najwyższe wyniki:
a) nie mniej niż 93% na sprawdzianie ucznia klasy VI (średni
wynik z obydwu części sprawdzianu: części I (język polski i
matematyka) oraz części II (język obcy)) lub
b) nie mniej niż 93% na jednym z egzaminów gimnazjalnych:
- część humanistyczna (średni wynik z języka polskiego (GH-P)
oraz historii i wiedzy o społeczeństwie (GH-H),
- część matematyczno-przyrodnicza (średni wynik z matematyki
(GM-M) oraz przedmiotów przyrodniczych (GM-P),
- część języków obcych nowożytnych (średni wynik z trzech
części: języka angielskiego na poziomie podstawowym (GAP), języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (GA-R)
oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym (GN-P),
3) uzyskali średnią ocen odpowiednio:
a) 5,4 – uczniowie szkoły podstawowej,
b) 5,3 – uczniowie gimnazjum,
w przypadku spełnienia przez ucznia więcej niż jednego kryterium uczniowi
przysługuje tylko jedno stypendium,
wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną,
wypłata stypendium odbywa się w kasie Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro,
pokój nr 16 w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30,
- czwartek, piątek: 7:00 - 14:30,
upoważnionymi do odebrania z kasy kwoty stypendium są rodzice, bądź opiekunowie
prawni ucznia.

Uwagi:


X
Opracował:
Bogusław Bęzel

interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptował:
Marek Jaworski

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

