Uchwała nr XLIII/503/06
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 18 maja 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/403/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia
31 sierpnia 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w
Kościanie w roku szkolnym 2005/2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się
co następuje:
§1. W uchwale nr XXXIV/403/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w
sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w roku szkolnym
2005/2006 § 4 otrzymuje brzmienie:
„ §4.1. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na pokrycie kosztów związanych z
nauką w danym roku szkolnym.
2. Za koszty związane z edukacją uznaje się w szczególności koszty :


zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,



posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,



zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,



zakupu encyklopedii, słowników, atlasów, repetytoriów, lektur szkolnych itp.



związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,



zakupu stroju do wychowania fizycznego (do kwoty 300 zł)



zakupu przyborów szkolnych (zeszyty, notesy, przybory piśmiennicze, przybory
matematyczne, piórniki itp),



zakupu kalkulatora



zakupu tornistra, plecaka szkolnego



innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, określonych zarządzeniem
dyrektora szkoły.



w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym z tytułu niepełnosprawności,
refundacji podlegają koszty związane z nauką w danym roku szkolnym, konieczne do

pełnej realizacji programu nauczania przez ucznia, dostosowane do jego indywidualnych
potrzeb psychofizycznych
3. Uczeń, aby mógł otrzymać stypendium w formie finansowej zobowiązany jest do
przedstawienia następujących dokumentów:
-

zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych za okres, za jaki jest wypłacane
stypendium;

-

oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;

-

po zakończeniu roku szkolnego uczeń zobligowany jest do dostarczenia kopii
świadectwa szkolnego;

-

uczniowie klas maturalnych przedstawiają kopie świadectwa maturalnego, bez
obowiązku udokumentowania frekwencji na zajęciach szkolnych w maju i czerwcu”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana
/-/ mgr Bronisław Frąckowiak

