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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 4 lipca 2019 r.
Poz. 4959
UCHWAŁA NR IX/173/19
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Lider zawodu”
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), Uchwały nr VIII/150/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży na terenie miasta Tychy, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendium miasta Tychy pn. „Lider zawodu” za znaczące osiągnięcia w zakresie
kształcenia w zawodzie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe na terenie miasta Tychy.
2. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendium miasta Tychy pn. „Lider
zawodu” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/416/16Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna
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Załącznik do uchwały Nr IX/173/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Regulamin przyznawania stypendiów Miasta Tychy pod nazwą „Lider zawodu”
Cel przyznawania stypendium
1. Stypendium jest formą motywacji dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy
wybrali ścieżkę edukacji zawodowej i wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami w kształceniu zawodu oraz
ma przyczynić się do promocji, kreowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w mieście, co
będzie miało wpływ na wzmocnienie lokalnego rynku pracy i gospodarki.
2. Stypendium jest przyznawane w celu rozwijania uzdolnień i wsparcia aspiracji edukacyjnych uczniów
szkół zawodowych oraz wzmocnienia poczucia ich wartości na rynku pracy.
§ 2. Beneficjenci
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę w publicznym lub niepublicznym
o uprawnieniach szkoły publicznej technikum lub branżowej szkole na terenie miasta Tychy.
2. Kandydat może ubiegać się o stypendium będąc uczniem co najmniej 2 klasy.
3. Kandydat do stypendium musi spełniać łącznie poniższe kryteria:
1) posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania uzyskaną na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego
przyznanie stypendium;
2) posiadać średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,0, uzyskaną w klasyfikacji
końcowej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.
§ 3. Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium
1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach w terminie do
dnia 15 września każdego roku szkolnego.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni
uczeń.
3. Postępowanie o przyznanie stypendium można również wszcząć z urzędu (na wniosek dyrektora szkoły).
4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się kopię świadectwa szkolnego, dokumenty
potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów,
a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień, itp. wraz z regulaminami wskazanych we wniosku
konkursów, turniejów lub olimpiad, wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego
dostępności – link do strony internetowej.
§ 4. Warunki uzyskania stypendium
1. Każdy złożony wniosek po uzyskaniu pozytywnej oceny pod względem formalnym, podlega ocenie
merytorycznej.
2. Ocena formalna polega na potwierdzeniu spełnienia przez ucznia ubiegającego się o stypendium
wymagań określonych w § 2.
3. Ocena merytoryczna polega na analizie osiągnięć ucznia potwierdzonych dokumentami i przyznaniu za
poszczególne osiągnięcia liczby punktów zgodnie z punktacją określoną w § 5 ust. 1.
4. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 65 punktów.
§ 5. Tryb postępowania
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1. Ocenie merytorycznej podlegają osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie
stypendium polegające na:
1) zdobyciu przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach, turniejach bądź olimpiadach branżowych
o zasięgu co najmniej regionalnym, zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca lub otrzymanie
wyróżnień w innych konkursach branżowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
punktowane zgodnie z poniższą tabelą:
Tytuł/zajęte miejsce
I
II
III
Laureat
Finalista/Wyróżnienie

Zasięg międzynarodowy
65 pkt
50 pkt
35 pkt
30 pkt
25 pkt

Zasięg ogólnopolski
50 pkt
35 pkt
30 pkt
25 pkt
20 pkt

Zasięg wojewódzki, regionalny
35 pkt
30 pkt
25 pkt
20 pkt
15 pkt

2) uzyskaniu w klasyfikacji końcowej oceny co najmniej bardzo dobrej z trzech wybranych przedmiotów
zawodowych, w tym z praktycznej nauki zawodu, punktowane zgodnie z poniższą tabelą:
Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów zawodowych

Ilość punktów

6,00

25 pkt

5,50 – 5,99

20 pkt

5,00 – 5,49

15 pkt

3) uzyskaniu celującej oceny pracodawcy, z pisemnym uzasadnieniem, w przypadku uczniów odbywających
praktyczną naukę zawodu u pracodawców lub odpowiednio kierownika szkoleń praktycznych/warsztatów
szkolnych, w przypadku uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w szkole – punktowane: 10 pkt.
2. Brak imiennego wskazania na dyplomie potwierdzającym uzyskanie danego osiągnięcia, bądź brak
dokumentu potwierdzającego wpisane do wniosku osiągnięcie, bądź brak informacji o zajętym miejscu, bądź
podanie we wniosku innego niż wskazane w dokumentach potwierdzających osiągnięcia, skutkuje pominięciem
osiągnięcia w ocenie.
§ 6. Procedura przyznawania i wypłacania stypendiów
1. Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Tychy na okres 1 roku szkolnego tj. na okres od
września do czerwca, za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym.
2. Stypendium jest wypłacane miesięcznie, jednak nie dłużej niż przez 10 miesięcy roku szkolnego, na
który zostało przyznane (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
3. Stypendium przekazuje się na wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia
konto bankowe lub wypłaca się w kasie banku.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania środków finansowych przekazywanych w postaci
stypendium zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zastrzega się prawo do ogłaszania nazwisk i prezentowania wizerunku stypendystów na stronach
internetowych, w prasie i na uroczystościach miejskich.
4. Każdemu stypendyście, któremu zostało przyznane stypendium miasta Tychy pod nazwą „Lider
zawodu” jest przekazywany dyplom.
5. Stypendyści i szkoły, do których uczęszczają stypendyści, mogą wykorzystywać nazwę i logo
stypendium „Lider zawodu” w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach
internetowych tylko z określeniem, że jest to stypendium miasta Tychy.
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