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UCHWAŁA NR LX/1370/2018
RADY MIASTA KROSNA
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego
Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. poz. 1000) i art. 12 pkt 10a, w związku z art. 4 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. poz. 1000)
oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2198;zm. poz. 2203; zm. z 2018 r. poz. 2203 i art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia
Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1 Ustanawia się Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna, zwany dalej Programem
Motywacyjnym dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Programem Motywacyjnym mogą być również objęci uczniowie szkół niewymienionych
w ust. 1, legitymujący się wybitnym dorobkiem na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
którzy w sposób szczególny przyczynili się do promocji Miasta Krosna w kraju lub poza jego granicami,
na zasadach określonych w załączniku do uchwały.”;
2) rozdział 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„Rozdział I.
Cele i formy realizacji Programu Motywacyjnego
1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to
rozumieć dotychczasowe gimnazja, zwane dalej gimnazjami
oraz szkoły ponadgimnazjalne
i ponadpodstawowe, w tym: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia i zasadnicze
szkoły zawodowe.
2. Program Motywacyjny służy:
1) wzmacnianiu motywacji do rozwoju uzdolnień, premiowaniu rzetelnej wiedzy i umiejętności
w różnych obszarach edukacji,
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2) ułatwianiu dostępu do ponadstandardowych usług edukacyjnych umożliwiających realizację pasji
i zainteresowań,
3) zachęcaniu do reprezentowania Krosna w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach na
szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym,
4) pozyskiwaniu do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno uzdolnionych i aktywnych
uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego,
5) osiąganiu wysokich wyników
i umiejętnościami zawodowymi,

edukacyjnych

potwierdzonych

egzaminami

zewnętrznymi

6) zwiększaniu aktywności społecznej uczniów, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności
lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu,
7) pobudzaniu aspiracji i aktywności edukacyjnej uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy.
3. System stypendiów motywacyjnych tworzą:
- stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub
artystyczne o nazwie „Semper in altum”,
- stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce o nazwie „Krośnieński
Omnibus”,
- stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie o nazwie „Stypendium
Młodego Zawodowca”.
4. W ramach Programu Motywacyjnego w danym roku szkolnym można ubiegać się tylko o jedną
formę stypendium spośród wymienionych w ust. 3.”;
3) w rozdziale 2 załącznika do uchwały:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 4-5 otrzymują brzmienie:
„4. Wysokość miesięcznego stypendium „Semper in altum” wynosi:
1) 200 zł - dla uczniów gimnazjów i uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych,
2) od 200 zł do 300 zł - dla uczniów szkół i klas niewymienionych w pkt 1.
5. Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych uzyskali ocenę niższą niż wymieniona w ust. 2 pkt 3 lit. b, ale nie niższą niż 3,5 oraz
spełnili pozostałe warunki określone w ust. 2 i 3, może być przyznane stypendium „Semper in altum”
w wysokości 60% kwot określonych w ust. 4.”,
c) skreśla się ust. 6-7.
4) w rozdziale 3 załącznika do uchwały:
a) w ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) średnią ocen nie niższą niż:
- 5,2 w gimnazjum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych
spośród: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z dwóch
przedmiotów wybranych spośród: matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii,
a także oceny z wybranego języka obcego,
- 5,0 w liceum ogólnokształcącym – obliczoną na postawie ocen z dwóch przedmiotów
wybranych spośród: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z trzech
wybranych spośród: fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy
o społeczeństwie i drugiego języka obcego,
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- 4,5 w technikum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych
spośród: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz ocen z trzech
przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy
o społeczeństwie, historii sztuki, przy czym listę przedmiotów do wyboru rozszerza się
o przedmioty zawodowe”,
b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość miesięcznego stypendium „Krośnieński Omnibus” wynosi 200 zł.”;
d) skreśla się ust. 5;
5) w rozdziale 4 załącznika do uchwały:
a) w ust. 1 wyrazy „techników lub zasadniczych szkół zawodowych” zastępuje się wyrazami „techników,
branżowych szkół I stopnia lub zasadniczych szkół zawodowych”,
b) w ust. 1 w pkt. 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskali oceny wyższe od dopuszczającej”,
c) w ust. 1 pkt 4 lit. a-b otrzymują brzmienie:
„a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest
wniosek o stypendium uzyskali:
- ze wszystkich przedmiotów zawodowych oceny co najmniej dobre i średnią
ocen z tych przedmiotów nie niższą niż
4,75 oraz średnią ocen nie niższą
niż 5,0 z kształcenia zawodowego praktycznego,
- średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów ogólnokształcących, w tym
z matematyki,
b) zaliczyli przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie”,
d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość miesięcznego „Stypendium Młodego Zawodowca” wynosi:
1) dla uczniów klas pierwszych – 100 zł,
2) dla uczniów klas drugich i trzecich – 150 zł,
3) dla uczniów klas czwartych technikum – 200 zł.”,
e) skreśla się ust. 3 i 4;
6) w rozdziale 5 załącznika do uchwały:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szkoła ma prawo ubiegać się o stypendia motywacyjne w ramach poniższych limitów:
1) stypendia „Semper in altum” do 15 stypendiów, ale nie więcej niż dla 5% ogółu uczniów
uczęszczających do danej szkoły,
2) stypendia „Krośnieński Omnibus” do 5 stypendiów, ale nie więcej niż dla 5% ogółu uczniów
uczęszczających do danej szkoły,
3) „Stypendia Młodego Zawodowca” do 4 stypendiów na każdy zawód w technikum i do 3 stypendiów
na każdy zawód w zasadniczej szkole zawodowej i w branżowej szkole I stopnia, ale nie więcej niż
dla 2 uczniów z tej samej klasy uczęszczających do danej szkoły, z zastrzeżeniem pkt 5,
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4) jeżeli w części zawodów, które szkoła prowadzi, liczba kandydatów spełniających kryteria do
przyznania „Stypendium Młodego Zawodowca” jest niższa niż limity określone w pkt 3, dyrektor
może wnioskować do organu prowadzącego o zgodę na przyznanie dodatkowo do 3 stypendiów na
daną szkołę, z zastrzeżeniem pkt 5,
5) liczba „Stypendiów Młodego Zawodowca”, o których mowa
pkt 4, nie może przekroczyć 8% uczniów w danym typie szkoły.”,

w pkt 3,

z uwzględnieniem

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szkoła, dla której Gmina Miasto Krosno nie jest organem prowadzącym, może ubiegać się
maksymalnie o 3 stypendia motywacyjne. Wniosek wraz z pełną dokumentacją i opinią rady szkoły lub
rady pedagogicznej składa się w kancelarii Urzędu Miasta Krosna, w terminie określonym w rozdziale
6 ust. 8.”;
7) w rozdziale 6 załącznika do uchwały:
a) ust. 9-10 otrzymuje brzmienie:
„9. Wnioski, o których mowa w ust. 8 opiniuje Miejska Komisja Stypendialna powołana przez
Prezydenta Miasta Krosna. Wnioski, które zawierają błędy, są niekompletne lub niezgodne
z obowiązującymi kryteriami, zwracane są do szkoły jako niespełniające wymogów formalnych.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania Szkolnej Komisji Stypendialnej
oraz
wnioskodawcy o odrzuceniu takich wniosków.
10. Wnioski zaopiniowane przez Miejską Komisję Stypendialną przedstawia się Prezydentowi
Miasta Krosna, celem akceptacji.”,
b) ust. 13-14 otrzymuje brzmienie:
„13. Zweryfikowane przez Miejską Komisję Stypendialną wnioski stanowią podstawę do ustalenia
liczby „Stypendiów Młodego Zawodowca” dla każdej ze szkół i zwiększenia odpowiednio planu
finansowego w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
14. Prezydent Miasta Krosna ma prawo do zmiany rodzaju stypendium motywacyjnego, o ile
kandydat spełnia kryterium do przyznania danego stypendium.”;
8) w rozdziale 7 załącznika do uchwały:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kandydatowi spełniającemu równocześnie warunki do otrzymania Stypendium „Semper in altum”
i „Krośnieński Omnibus” przyznaje się jedno wyższe stypendium.”,
b) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w klasyfikacji okresowej otrzymał ocenę niższą od dostatecznej z obowiązkowych przedmiotów lub
niższą od dobrej ocenę zachowania”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Uczeń, który w poprzednim roku szkolnym utracił prawo do otrzymywania stypendium
z przyczyn określonych w ust. 5 pkt 3-6, nie ma prawa do stypendium motywacyjnego w kolejnych
latach szkolnych.”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit

