DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 21 grudnia 2017 r.
Poz. 4564
UCHWAŁA NR LII/1143/2017
RADY MIASTA KROSNA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.
poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169; zm. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno wprowadza się
następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży
uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno”.
2) § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„Ustanawia się Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno, zwany dalej Programem”.
§ 2. W załączniku do uchwały Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia
31 marca 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży
uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto
Krosno”.
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2) § 1 w Rozdziale I otrzymuje brzmienie:
§ 1. „Regulamin określa zasady i szczegółowe warunki udzielania wsparcia finansowego młodzieży
w ramach Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno,
zwanych dalej szkołami”.
3) Rozdział II otrzymuje brzmienie:
„Rozdział II.
Warunki uczestnictwa w Programie
§ 4. 1. Program skierowany jest do uczniów dojeżdżających do szkoły zlokalizowanej w odległości
powyżej 5 km od domu lub znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania i korzystających z transportu
komunikacji zbiorowej.
2. Prawo do uczestnictwa w Programie na warunkach określonych w tym rozdziale mają uczniowie,
którzy spełniają jeden z warunków określonych w pkt 1-3:
1) są uczniami klas pierwszych, realizującymi obowiązek nauki i w szkole do której uczęszczają złożyli
wniosek o przystąpienie do Programu, z tym, że uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym
2018/2019 składają wniosek o objęcie Programem w terminie do 25 września 2018 r.,
2) uczęszczają do klas programowo wyższych do szkół, w których byli objęci Programem, z tym że
udział w Programie w roku szkolnym 2018/2019 wymaga złożenia deklaracji kontynuacji,
w terminie do 5 września 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 3,
3) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wniosku składanego do
szkoły po zakończeniu klasyfikacji semestralnej lub rocznej w terminach określonych przez
dyrektora szkoły.
3. Z Programu mogą korzystać uczniowie nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym
ukończyli 19 lat, z wyjątkiem uczniów techników, którzy zachowują możliwość korzystania z Programu
do końca roku szkolnego, w którym ukończą 20 lat.
4. Kwalifikacji do Programu dokonuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po analizie
złożonego wniosku i sprawdzeniu warunków określonych w regulaminie.
§ 5. 1. Z Programu wyłącza się uczniów, którzy:
1) powtarzają daną klasę,
2) legitymują się niższą niż dobra oceną zachowania w roku poprzedzającym przystąpienie do
Programu.
2. Uczeń traci prawo do korzystania z Programu, gdy:
1) przestał być uczniem szkoły, w której był objęty Programem,
2) została mu udzielona kara upomnienia lub nagany przez dyrektora szkoły,
3) przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych – 10 godzin w danym semestrze,
4) otrzymał ocenę zachowania niższą niż dobra w klasyfikacji śródrocznej/rocznej,
5) przez trzy miesiące w danym roku szkolnym nie przedkładał do refundacji biletów miesięcznych.
3. Dyrektor szkoły, której uczeń stracił prawo do korzystania z Programu, informuje o tym na piśmie
rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletniego ucznia.
4. Uczeń, który stracił prawo do korzystania z Programu z przyczyn o których mowa w ust. 2 pkt. 3-5
może raz w ciągu cyklu kształcenia ubiegać się o przywrócenie prawa uczestnictwa w Programie
w kolejnym roku szkolnym, o ile spełnia wszystkie wymagane kryteria. Uczniowi, któremu przywrócone
zostało prawo do korzystania z Programu zmniejsza się limity o których mowa w ust. 2 pkt. 3 i 5
odpowiednio do 1 godziny nieusprawiedliwionej i 1 miesiąca w którym nie przedłożył do refundacji
biletu.
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5. O przywróceniu prawa do korzystania z Programu, o którym mowa w ust. 4 decyduje dyrektor
szkoły, informując o tym organ prowadzący.
§ 6. 1. Uczniowie, którzy na dzień składania wniosków nie byli uczniami szkół prowadzonych przez
Gminę Miasto Krosno lub nie spełnili innych wymaganych kryteriów, mogą ubiegać się o włączenie do
Programu w roku szkolnym, w którym zostali przyjęci do szkoły, ale nie wcześniej niż po zakończeniu
klasyfikacji śródrocznej.
2. O dodatkowym objęciu uczniów Programem, na podstawie ust. 1 decyduje dyrektor szkoły, za
zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna”.
§ 3. 1. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do Programu zgodnie z zasadami określonymi
w zmienianej uchwale zachowują prawo do korzystania z Programu na dotychczasowych warunkach do końca
zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
2. Uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół, którzy nie korzystali z Programu
zgodnie z zasadami określonymi w zmienianej uchwale, mogą ubiegać się o włączenie ich do Programu na
nowych zasadach, ale nie wcześniej niż po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego”.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krosna
Zdzisław Dudycz

