Stypendia naukowe - informacja:
Stypendia naukowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec przyznawane są od 2011
roku.
O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się uczniowie szkół
podstawowych (klasy IV, V, VI, VII, VIII) pobierający naukę na terenie Gminy Połaniec,
bez względu na miejsce zamieszkania.
1. Prawo ubiegania się o stypendium naukowe I stopnia mają uczniowie:
1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych
o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty,
2) laureaci olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub
Kuratora Oświaty,
3) uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy uzyskali średni wynik
z wszystkich przedmiotów egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną 85 % i więcej,
4) laureaci lub finaliści konkursów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
organizowanych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. Prawo ubiegania się o stypendium II stopnia mają:
1) finaliści
olimpiad przedmiotowych
lub konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej lub Kuratora Oświaty,
2) uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego
uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole, lecz nie niższą niż 5,00,
3) uczniowie, którzy uzyskali miejsce I do III lub wynik bardzo dobry, dobry,
wyróżnienie w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym organizowanych przez podmioty inne niż wymienione
w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Kryteria o których mowa w ust. 1 i ust. 2 winny być potwierdzone dokumentem
urzędowym bądź prywatnym przedłożonym w oryginale bądź w kopii
uwierzytelnionej, tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
bądź - w przypadku dokumentu urzędowego - przez podmiot, od którego
dokument pochodzi bądź przez pracownika Urzędu przyjmującego wniosek. Na
każdej stronicy dokumentu winna znajdować się adnotacja: ,,poświadczam
odpis dokumentu za zgodność z oryginałem”, a w przypadku pracownika
Urzędu: ,,poświadczam odpis dokumentu za zgodność z przedstawionym
dokumentem”, data i czytelny podpis.
Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic, opiekun prawny ucznia.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska
27 w terminie do 5 sierpnia 2020r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich,
Oświaty i Wychowania pod nr telefonu 15 8650-542.

Dokumenty:
Wzór wniosku o stypendium naukowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
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przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce
zamieszkania
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