
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2018
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę  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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 ) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1010, 1669) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/2018 Rady Gminy Gaworzyce  z dnia 29 czerwca 2018r. 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 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który wykazał się aktywnością 
w działalności na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, otrzymał  co najmniej bardzo dobrą 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 i społeczeństwo, historia, geografia, 
biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, zajęcia komputerowe, informatyka;

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

3) 4,75  -  w szkole średniej.”.

2. W § 6 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium okresowego za wyniki w nauce występuje wychowawca 
klasy, rodzic lub prawny opiekun oraz pełnoletni uczeń za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której 
uczęszcza uczeń.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gaworzyce .
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach do
obowiązującej uchwały wprowadzony został zapis dot. przyznania stypendium uczniom
legitymującym się oceną bardzo dobrą z zachowania. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń
spełniający bardzo wysokie wymagania, natomiast ocena bardzo  dobra jest również oceną wysoką
w skali ocen zachowania i daje to uczniowi prawo otrzymania świadectwa
z wyróżnieniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017
r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534). Dopisując do uchwały ocenę bardzo dobrą podwyższa się jej
prestiż, a także pozwoli uniknąć przypadków, kiedy to wychowawca będzie musiał zadecydować
(poprzez podwyższenie oceny na wzorową) o tym, czy uczeń mający bardzo dobrą ocenę z
zachowania i wysokie wyniki w nauce otrzyma stypendium.
W szkołach realizowana jest dwutorowo „stara” i ‘nowa” podstawa programowa , w związku z
tym zaszła konieczność doprecyzowania zapisów § 4 uchwały poprzez uwzględnienie innych
przedmiotów realizowanych w ramach obu podstaw programowych.
Zmiana § 6 Uchwały wprowadza możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium również
pełnoletniemu uczniowi.
Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały jest zasadne.
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