Załącznik
do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/2003
z dnia 16 kwietnia 2003 zmieniony Uchwałą
Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu z 2009 r . oraz
Uchwałą nr XLVIII/370/14 z dnia 31.03.2014 r.

Regulamin
przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego
dla uczniów i studentów
§1
Stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego zwane dalej stypendium może
otrzymać uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym (dotującym) jest Powiat
Ostrowiecki oraz student zamieszkujący na terenie Powiatu Ostrowieckiego
pobierający naukę na uczelni w Polsce w systemie dziennym.
§2
Stypendium przyznawane jest na wniosek szkoły lub uczelni, do której
uczęszcza uczeń lub student.
§3
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Starostwa Powiatowego w
Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 do 10 czerwca każdego roku.
§4
Stypendium przyznawane jest za miniony rok szkolny w czerwcu każdego roku
i wypłacane jednorazowo.
§5
Wysokość stypendium uzależniona jest od wydzielonych w każdym roku
środków budżetowych i liczby nadesłanych wniosków.
§6
Najwyższe stypendium nie może przekroczyć 250% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na dany rok kalendarzowy przez
właściwego Ministra.

§7
Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Zarząd Powiatu,
po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu.
§8
Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§9
Stypendium przyznawane jest dla ucznia, studenta wybitnie uzdolnionego z
podziałem na następujące kategorie: dydaktyczną, sportową, artystyczną.
§ 10
Stypendium dydaktyczne może otrzymać :
- laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym ,
- uczeń lub student uzyskujący celujące i bardzo dobre wyniki w nauce wg
indywidualnego programu lub toku nauki,
- uczeń lub student podejmujący nowatorskie rozwiązania w konkretnej
dziedzinie nauki.
§ 11
Stypendium sportowe może otrzymać:
- uczeń lub student mający udokumentowane osiągnięcia w różnych dziedzinach
sportu na szczeblu centralnym lub wojewódzkim,
- uczeń lub student - reprezentant dyscypliny sportowej uprawianej w klubie
sportowym osiągający znaczące wyniki w skali kraju lub województwa.
§ 12
Stypendium artystyczne może otrzymać :
- uczeń lub student o wybitnych zdolnościach w różnych dziedzinach sztuki
posiadający udokumentowane sukcesy w różnego rodzaju konkursach,
przeglądach, festiwalach artystycznych na szczeblu centralnym lub
wojewódzkim .

