Załącznik do Uchwały nr
XLVI/328/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2014r.

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA
§1
Cele i formy realizacji programu
1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy Dobrzyca zwany
dalej „Programem” wspierający uczniów uzdolnionych oraz
wyrównujący szanse edukacyjne uczniów zamieszkałych i
uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
Dobrzyca.
2. Celem programu jest:
1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie
ich i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników
w nauce;
2) wprowadzenie elementu zainteresowania kształceniem w
szkole gimnazjalnej
3) zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji
Gminy Dobrzyca w konkursach, olimpiadach, zawodach
itp.;
4) zwiększanie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy
poza program nauczania,
5) budowanie tożsamości lokalnej.

3. Jako formy realizacji Programu ustanawia się Stypendium
Burmistrza Gminy Dobrzyca:
1) za wyniki w nauce;
2) za wybitne osiągnięcia w nauce;
3) za indywidualne osiągnięcia sportowe i artystyczne;
4. Stypendium może być przyznane do czasu ukończenia
kształcenia, uczniom zamieszkałym i uczęszczającym do szkół
zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca:
1) szkół podstawowych (kl. IV-VI)
2) gimnazjum.
§2
Stypendium za wyniki w nauce
1. Stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca za wyniki w nauce
może być przyznane uczniom - absolwentom, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej okres na
który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkole nie niższą niż
5,0.
2. W przypadku porównywalnych ocen uczniów tej samej szkoły
dodatkowo pod uwagę bierze się:
1) aktywność

i

zaangażowanie

w

życie

szkoły

społeczności lokalnej
2) dodatkowe osiągnięcia uczniów z wyłączeniem § 3-4.

lub

3. Ustala się, że wysokość indywidualnego stypendium za wyniki
w nauce dla uczniów i absolwentów :
1) szkół podstawowych nie może być mniejsza niż 200,- zł i
przekraczać kwoty 500,-zł .
2) szkół gimnazjalnych nie może być mniejsza niż 200,- zł i
przekraczać kwoty 500,-zł .
4. Liczba stypendiów za wyniki w nauce uzależniona jest od
liczby uczniów w szkołach i wynosi:
1) do 80 uczniów nie więcej niż 1 stypendium
2) powyżej 80 uczniów 3 równe stypendia na szkołę.
§3
Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.
1. Stypendium

Burmistrza

Gminy

Dobrzyca

za

wybitne

osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniom, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej okres na
który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów
przedmiotowych

międzynarodowych,

ogólnopolskich,

szczebla wojewódzkiego, zorganizowanych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i
sposobu

przeprowadzania

konkursów,

turniejów

i

olimpiad (Dz.U. z 2002 roku nr 13 poz. 125 ze
zmianami).

2. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę
osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca
roku poprzedzającego okres na który ma być przyznane
stypendium.
3. Ustala się, że wysokość indywidualnego stypendium za
wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów i absolwentów nie
może być mniejsza niż 200,- zł i przekraczać kwoty 500,-zł .
4. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym
kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie
przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
§4
Stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe i
artystyczne.
1. Stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca za indywidualne
osiągnięcia sportowe i artystyczne

może być przyznane

uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej okres na
który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej
dobrą ocenę z zachowania,
2) uzyskali znaczące sportowe lub artystyczne wyniki na
szczeblu

międzynarodowym,

ogólnopolskim

lub

wojewódzkim.
2. Ustala się, że wysokość indywidualnego stypendium za
indywidualne osiągnięcia sportowe i artystyczne nie może być
mniejsza niż 200,- zł i przekraczać kwoty 500,-zł .

3. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym
kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie
przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
§5
Zasady i tryb wypłacania stypendiów.
1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składają:
1) Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną,
2. Do każdego wniosku wymagane jest dołączenie dokumentów
potwierdzających uzyskaną średnią ocen oraz innych
dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia bądź
uprawnienia.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu.
§6
1. Stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca przyznawane jest za
okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca danego roku
szkolnego następującego po roku w którym zostały spełnione
warunki do jego otrzymania.
2. Stypendia, o których mowa powyżej będą wypłacane
jednorazowo w kwocie przyznanej przez Burmistrza.
3. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w
przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów
2) rezygnacji ucznia ze szkoły

3) uzyskania od dyrektora szkoły Informacji, że uczeń w
rażący sposób naruszył normy zachowania
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
pisemnie Burmistrza Gminy Dobrzyca o zaistnieniu
zdarzenia określonego w ust. 3
§7
1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca do dnia 31
lipca danego roku.
2. Wnioski niekompletne i nie spełniające kryteriów określonych
w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
przez Komisję Stypendialną.
§8
1. Komisję Stypendialną powołuje Burmistrz Gminy Dobrzyca.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Z-ca Burmistrza Gminy Dobrzyca- przewodniczący
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w
Dobrzycy
3) Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim Gminy
Dobrzyca
4) Inspektor ds.sportu w Urzędzie Miejskim Gminy
Dobrzyca
5) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
3. Obsługę Komisji zapewnia Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący w terminie do 15
października danego roku.
5. Komisja dokonuje analizy złożonych wniosków , ocenia
złożone wnioski, wyłania stypendystów i przedkłada
kandydatury Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
6. Stypendium przyznaje Burmistrz Gminy Dobrzyca.

§9
Stypendia dla uczniów promujących miasto i gminę
Dobrzyca.
1. W wyjątkowych przypadkach na wniosek: rodzica lub
prawnego opiekuna; trenera, organizacji pozarządowej lub
innej osoby, po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej,
Stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca
uczniowi

zamieszkałemu

na

terenie

można przyznać
gminy

Dobrzyca,

uczęszczającemu do szkoły ponadgimnazjalnej nie mającej
siedziby

na

terenie

Gminy

Dobrzyca

lub

studentowi

spełniającemu kryteria o których mowa w § 3 i § 4, który w
sposób szczególny przyczynił się do promocji miasta i gminy
Dobrzyca.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) adres zamieszkania,
3) datę i miejsce urodzenia,
4) informację o osiągnięciach.

3. Do wniosku powinny być dołączone materiały potwierdzające
osiągnięcia.
4. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub recenzje
uznanych w danej dziedzinie autorytetów.
§ 10
Postanowienia końcowe.
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie
stypendiów, o których mowa w uchwale ustala się corocznie w
budżecie Gminy Dobrzyca.
§ 11
Program wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

