Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko goranske županije br: 25/09.), članka 3. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i
studentima ("Službene novine" Primorsko - goranske županije br: 16/96, 20/98.) Općinski
načelnik Općine Viškovo raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
za nastavnu godinu 2012/2013.

Pravo prijavljivanja na ovaj Natječaj za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin,
redovni student ili učenik srednje škole koji posljednje 2 godine ima prebivalište na području
Općine Viškovo uz sljedeće kriterije:
1.Prosjek ocjena:
- najmanje 4,50 posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu
godinu srednje škole,
- najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći ili
četvrti razred srednje škole,
- najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike redovnog studija,
- najmanje 4,50 iz prethodne godine studija za studente
2. Postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskom, državnom
i meñunarodnom natjecanju od 1. do 3. mjesta)
3. Socijalni status i uvjeti prihoda
Zamolbi se prilaže:
1. original uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
2. preslika svjedodžbe ili dokaz o prosjeku ocjena
3. original uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana
4. preslika domovnice
5. preslika o sudjelovanju na natjecanjima znanja
6.preslike potvrda o socijalnom statusu i uvjetima prihoda za sve članove
domaćinstva:
a) djeca roditelja poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu
b) djeca invalida Domovinskog rata
c) djeca roditelja koji imaju dječji dodatak
d) uvjeti prihoda po članu domaćinstva (prosjek zadnja 3 mjeseca)
Broj predviñenih stipendija je ograničen, a u obzir dolaze kandidati s najvećim brojem
bodova prema propisanim kriterijima.
Natječajna dokumentacija predaje se u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3,
51216 Viškovo, osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti zaključno do:
15. rujna 2012. godine za učenike srednjih škola sa naznakom “ne otvaratinatječaj za stipendiranje učenika“
15. listopada 2012. godine za studente sa naznakom “ne otvarati-natječaj za
stipendiranje studenata”
Nepravodobno prispjele i nekompletne zamolbe neće se razmatrati.

