
UCHWAŁA NR XI/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na 

terenie Gminy Gniewkowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 5941)) w związku art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25722))  Rada Miejska w Gniewkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego 
Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy 
Gniewkowo”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo;

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej klasy IV-VI, ucznia  gimnazjum oraz  ucznia 
szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 3. 1. Program, o którym mowa w § 1 realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom jednorazowego 
stypendium.

2. Stypendium , o którym mowa w ust. 1 przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym 
składany jest wniosek.

3. Stypendium przyznawane jest:

1) uczniom osiągającym wyróżniające wyniki w nauce;

2) uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej.

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,30 - w przypadku ucznia szkoły podstawowej;

b) 5,15 - w przypadku ucznia gimnazjum;

c) 5,00 - w przypadku ucznia szkół ponadgimnazjalnych.

3) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym, za który  
przyznawane jest stypendium.

§ 5. 1. Stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria:

1) Zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072
2) Zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 

Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. 
poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, 
z 2015 r. poz. 357
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1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo;

2) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – tytuł laureata konkursu przedmiotowego na 
szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez wojewódzką komisję konkursową 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 
125 z późn. zm.);

b) uzyskali indywidualne czołowe miejsca (I, II, III) w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

c) zajęli indywidualne czołowe miejsca (I, II, III) w zawodach sportowych o randze co najmniej wojewódzkich 
organizowanych przez związki sportowe.

3) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,0;

4) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym, za który  
przyznawane jest stypendium;

6) W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 
30 czerwca.

2. Stypendium może być również przyznane uczniowi zamieszkującemu na terenie Gminy Gniewkowo, który 
w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Gniewkowo w kraju lub poza jego granicami.

§ 6. 1. Przyznanie stypendium i jego wypłata następuje na wniosek.

2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

1) dyrektor szkoły;

2) rodzic (prawny opiekun);

3) pełnoletni uczniowie.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Samorządowym Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół w Gniewkowie w terminie do 14 sierpnia każdego roku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kserokopię arkusza ocen potwierdzających spełnienie 
kryteriów, o których mowa § 4 i § 5 ust. 1,  pkt. 1, 3-5 oraz w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za 
wybitne osiągnięci zaświadczenie lub kserokopię dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć, o których 
mowa w § 5 ust. 1, pkt. 2. Kserokopię arkusza ocen za zgodność z oryginałem potwierdza dyrektor szkoły.

§ 8. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera informacji pozwalających stwierdzić okoliczności uprawniające do otrzymania stypendium;

2) wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały załączone do niego wymagane dokumenty;

3) złożony został po terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 9. Wnioski złożone w terminie i spełniające wymogi formalne, określone w §8  niniejszej uchwały podlegają 
rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym nie 14 dni od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1.

§ 10. 1. Stypendia są finansowane z budżetu Gminy Gniewkowo.

2. Wysokość stypendium ustala corocznie Burmistrz Gniewkowa w zależności od środków, jakie zostaną 
zarezerwowane na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miejską w Gniewkowie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 13. Traci moc uchwała IX/47/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
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Przewodniczacy Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale określone zostały szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów
dla uzdolnionych uczniów.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu realizacji Lokalnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo.
W/w program przyjęty został przez Radę Miejską w Gniewkowie uchwałą nr IX/46/2015 z dnia 29
kwietnia 2015 roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.
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