Regulamin wyboru kandydata-ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów
uczniów Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego
w Chorzowie

Stosownie do postanowień art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005
r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz. U. Nr 106, poz. 890) w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego
w Chorzowie zostają ustalone niniejsze procedury typowania kandydatów do
stypendium Prezesa Rady Ministrów:
1. Kandydat do stypendium typowany jest – tylko jeden –z każdej szkoły,
2 Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty
oraz musi być jeszcze w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium,
uczniem danej szkoły.
W typowaniu kandydatów zgodnie z treścią § 2 ust. 1-5 cytowanego wyżej rozporządzenia,
przestrzegając następujących zasad i terminów będzie obowiązywać niżej wymieniony tok
postępowania:
1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub
komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawione zostaną Radzie
Pedagogicznej przez wychowawcę klasy potencjalnego stypendysty a Rada Pedagogiczna
po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
3. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na każdy rok szkolny
powinny zostać przedstawione do analizy Radzie Pedagogicznej w terminie
klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.
4. Dyrektor szkoły – w terminie i miejscu ustalonym przez Kuratora Oświaty
w Katowicach- składa pisemny wniosek zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
wniosek o przyznanie stypendium.
5. W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy w terminie ustalonym
przez kuratora oświaty, podać uzasadnienie dyrektora szkoły o przyczynach braku
kandydata.
Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje
się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy,
wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać
stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej
podanych warunków:

1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen lub
2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stosownie do powyższych przepisów Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkól
Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie przyznawane będzie:
1. uczniowi, który otrzyma świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
w danej szkole najwyższą średnią ocenę oraz wzorowe zachowanie i/lub jest finalistą
olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim, krajowym lub
ogólnopolskim;
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4. wychowawca klasy przedkłada Radzie Pedagogicznej wniosek kandydata o przyznanie
stypendium, wraz z uzasadnieniem do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego;
5. Rada Pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata do stypendium z każdej szkoły
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie
w drodze głosowania większością głosów;
6. wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Dyrektor
Szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku każdego
szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium;
8. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca wojewoda śląski;
9. Do wniosku stypendysta musi dołączyć dwa oświadczenie. Pierwsze wyrażające zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium,
praz drugie wyrażające zgodę na opublikowanie jego danych na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach w postaci imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy
i siedziby szkoły.

