
 

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198, 2203 i 2361) i uchwały Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
zamieszkałej na terenie gminy Gaworzyce, Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne dla uczniów szkół, stale zamieszkałych na terenie gminy Gaworzyce.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje stypendiów:

1) Stypendium okresowe za wyniki w nauce;

2) Stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki  i sportu.

§ 3. Stypendia, o których mowa w  § 2  przyznawane  są dzieciom i młodzieży szkół, z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych: 

1) podstawowych klasy IV-VIII;

2) klas dotychczasowych gimnazjów;

3) ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który wykazał się  aktywnością 
w działalności na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, otrzymał wzorową ocenę z zachowania oraz 
uzyskał na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły średnią ocen minimum: 

1) 5,20 - w szkole podstawowej, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących 
przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, informatyka;

2) 5,10 - w klasach gimnazjalnych, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących 
przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, 
informatyka;

3) 4,75  -  w szkole średniej.

§ 5. 

1. Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 1 przyznawane jest na okres roku szkolnego,                                
tj. 10  miesięcy.

2. Stypendia wypłaca się w okresach miesięcznych od września do czerwca.

3. Wysokość stypendium na dany rok szkolny ustala Wójt Gminy Gaworzyce w ramach środków 
finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 6. 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium okresowego za wyniki w nauce występuje wychowawca klasy, 
rodzice lub prawny opiekun za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
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2. Do każdego wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 4, 
a w szczególności:

1) dane osobowe kandydata do stypendium i jego adres;

2) kserokopię świadectwa szkolnego, jak również potwierdzenie aktywności ucznia w życiu 
społecznym szkoły;

3) uzasadnienie wniosku.

3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Gaworzyce w terminie do 31 sierpnia danego roku wg wzoru  
stanowiącego załącznik do uchwały.

4. Wnioski o których mowa w ust. 3 rozpatruje się  w terminie do 20 września danego roku.

§ 7. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje  Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy  
w oparciu o regulamin pracy Komisji.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium za osiągnięcia w nauce podejmuje Wójt Gminy,                                 
na podstawie przedłożonej  przez Komisję Stypendialną  listy rekomendowanych kandydatów do 
stypendiów.

3. W przypadku, gdy kryteria do otrzymania stypendium spełni kilku uczniów, stypendium otrzymają 
uczniowie z najwyższą średnią ocen, w zależności od wysokości środków zaplanowanych na ten cel 
w budżecie gminy.

4. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie wskazanym w § 6 pkt 3;

2) nieprawidłowego sporządzenia, m.in. z pominięciem treści określonych w formularzu wniosku;

3) niespełnienia wymogów formalnych, m.in. braku załączników  określonych § 6 pkt 2.

§ 9. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku          
w  terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 10. 

1. Stypendium jednorazowe  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu może być    
przyznane uczniom szkół wymienionych w § 3  po spełnieniu jednego z warunków:

1) zajęcie miejsca od I do X w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie lub zawodach sportowych na 
szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przy czym konkursem w rozumieniu niniejszej uchwały 
jest konkurs, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm ) wg wykazu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

2) zajęcie miejsca od I do III w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;

3) zajęcie miejsca od  I do III w dyscyplinach indywidualnych w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim;

4) zajęcie I miejsca w konkursach przedmiotowych oraz w indywidualnych konkurencjach sportowych 
na szczeblu powiatu i regionu;

5) otrzymał co najmniej 95% maksymalnej ilości punktów ze wszystkich przedmiotów 
egzaminacyjnych  ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie ósmej i 90 % z egzaminu gimnazjalnego.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie jednego z  kryteriów, o których mowa  w ust. 1, 
pkt 1-5, a także legitymowanie się przez ucznia sprawowaniem wzorowym lub bardzo dobrym.

3. Wniosek o przyznanie stypendium jednorazowego może być złożony w każdym czasie.
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4. Wnioski o przyznanie stypendium jednorazowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki 
i sportu  mogą składać:

1) dyrektor szkoły;

2) wychowawca klasy;

3) nauczyciel wychowania fizycznego lub  trener;

4) rodzic lub opiekun prawny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 załącza się dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia 
ucznia i spełniające jeden z warunków określonych w ust. 1, pkt 1-5, a w szczególności kserokopie 
dokumentu potwierdzającego wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez 
Okręgową Komisje Egzaminacyjną, dyplomów uzyskanych na olimpiadach, konkursach lub zawodach 
sportowych.

§ 11. Wysokość stypendium jednorazowego w zależności od rangi konkursu (zawodów) i uzyskanego 
miejsca w konkursie (zawodach) ustala Wójt Gminy Gaworzyce, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Stypendialnej, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na stypendia w danym rok.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc Uchwała  Rady Gminy Gaworzyce Nr XII/73/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.                               
w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/273/2018
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 czerwca 2018 r.

WN I O S E K

o przyznanie stypendium za:

1) wyniki w nauce*,
2) osiągnięcia sportowe*,
3) osiągnięcia artystyczne* (właściwe podkreślić)

I. WNIOSKODAWCA:

1. IMIĘ I NAZWISKO ...........................................................................................…………………

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB NAZWA SZKOŁY JEŻELI WNIOSKODAWCĄ JEST
WYCHOWAWCA KLASY LUB NAUCZYCIEL. -
……………………………...................................................................................................................
……………………………………………………………………….......………………………….
ADRES DO KORESPONDENCJI .....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO....................................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:
1. IMIĘ I NAZWISKO
.............................................................................................................................................................
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA
………………………………...............................................................................................................
3. NR PESEL ......................................................................................................................................

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. SZKOŁA, KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA/Ł UCZEŃ............................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ADRES SZKOŁY ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. OCENA Z ZACHOWANIA ............................................................................................................
8. ŚREDNIA OCEN ZA OSTATNI ROK SZKOLNY ........................................................................

9. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OSIĄGNIĘCIA......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTUJĄCYCH OSIAGNIECIA UCZNIA
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

11. NAZWA BANKU I NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEZY WPŁACIĆ
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE, SIAGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE.

................................................................................................................................

12. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Gaworzyce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci w celach związanych z
przyznaniem stypendium/nagrody Wójta Gminy Gaworzyce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych.

…………………………………… …………………………………………….

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
 

13. POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY SPELNIENIA KRYTERIOW DO OTRZYMANIA
STYPENDIUM

……………………………. ………………………………..
(miejscowość, data) ( pieczęć i podpis dyrektora )

Uwaga: Wniosek należy złożyć w terminie do 31 sierpnia danego roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, w przypadku przyjęcia
lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i
zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach,
uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także
osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne.

Rada Gminy Gaworzyce podjęła w dniu 27 marca 2018r. uchwałę Nr XXXI/249/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej
zamieszkałej na terenie gminy Gaworzyce, a ponadto w związku ze zmianą ustroju szkolnego od 1 września
2017r. zaszła konieczność dostosowania do aktualnego stanu prawnego niektórych zapisów zawartych w
Uchwale Rady Gminy Gaworzyce Nr XII/73/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyznawania
stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i
sportu, stąd przyjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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