Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/152/2011
Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia
2011 r.
„Regulamin przyznawania jednorazowej nagrody Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych
studentów zamieszkałych w Gminie Kartuzy"
1. O nagrodę Burmistrza Kartuz wnioskować może student studiów stacjonarnych, który posiada stałe miejsce
zameldowania na terenie Gminy Kartuzy od co najmniej jednego roku.
2. Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 5,0 potwierdzoną przez uczelnię.
2) nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów
3) nie powtarzał roku
4) posiada znaczne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub w zakresie działalności społecznej
w szczególności aktywnie działa w kołach naukowych, stowarzyszeniach, promując jednocześnie swoją
uczelnię i Gminę Kartuzy.
3. Nagrodę przyznaje się po pierwszym roku studiów, nie przyznaje się nagrody po ostatnim roku studiów.
4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty będące podstawą przyznania nagrody:
1) zaświadczenie o średniej ocen osiągniętej z przedmiotów objętych egzaminem,
2) potwierdzoną przez uczelnię informację o obowiązującej w uczelni skali ocen dla danego typu studiów,
3) potwierdzenie osiągnięć przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję na rzecz której student działa
(listy, rekomendacje, dyplomy)
4) poświadczenie stałego zameldowania na terenie Gminy Kartuzy.
5. W uchwale budżetowej corocznie planuje się ogólną kwotę środków budżetowych przeznaczoną na nagrody
Burmistrza Kartuz.
6. Decyzje o ilości przyznanych nagród podejmuje Burmistrz Kartuz do wysokości środków określonych przez
Radę Miejską na dany rok budżetowy.
7. Kandydat do nagrody powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek w terminie od 1 do 15 października
danego roku wraz z załącznikami, za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
8. Termin rozpatrzenia wniosków nastąpi w ciągu 30 dni od terminów określonych w pkt.7.
9. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
10. Obsługa organizacyjna nagród Burmistrza Kartuz prowadzona jest przez Wydział Oświaty i Edukacji
Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
11.0 dacie wręczenia nagród, studenci powiadomieni zostaną odrębnym pismem. 12.
Listę nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości.

