
Projekt

z dnia  28 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/   /2015
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 29 kwietnia 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. 2572)  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) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo;

1) zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072
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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 4,5;

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 01 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 20 lipca 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 osiągnięcia 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.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 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. 1. Wnioski złożone w terminie i spełniające wymogi formalne, określone w §8  niniejszej uchwały 
podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną powołaną przez Burmistrza Gniewkowa w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu określonego w § 7.

2. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 jest przedstawiciel Burmistrza Gniewkowa.

3. Komisja dokonuje wyboru wniosków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza z posiedzenia protokół, zawierający listę osób, którym przyznano 
nagrody oraz kwoty przyznanych nagród i przedstawia Burmistrzowi Gniewkowa do akceptacji.

§ 10. 1. Nagrody są finansowane z budżetu Gminy Gniewkowo.
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2. Wysokość nagród 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.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/   /2015

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BUMISTRZA GNIEWKOWA ZA WYNIKI W NAUCE

Część A (wypełnia pracownik Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
w Gniewkowie)
Data wpływu
Nr sprawy
Nr ewidencyjny

Potwierdzenie zameldowania
……………………………………

Data i podpis pracownika  Ewidencji Ludności

Stwierdzenie kompletności wniosku:

Część B (wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego)
I. Dane osobowe ucznia
Imię
Nazwisko
Data i miejsce  urodzenia
Pesel
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki

Ulica, nr
Miejscowość

Adres zameldowania

Kod pocztowy, poczta
Ulica, nr
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Powiat

Adres zamieszkania

województwo
II. Dane kontaktowe pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna ucznia niepełnoletniego
Imię i nazwisko

Ulica, nr
Miejscowość

Adres do korespondencji

Kod pocztowy, poczta
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
III Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium
Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego ………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym 
w celu wypłaty stypendium.
………………………………                                    ……………………………………
Miejscowość, data                                                 podpis właściciela rachunku bankowego
IV Oświadczenie

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu przyznania stypendium Burmistrza Gniewkowo za wyniki w nauce 
oraz wybitne osiągnięcia oraz akceptuje jego zapis.
2. Podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania 
i wypłaty stypendium.
……………………………….                        ……………………………………..
( Miejscowość, data)                           (podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia 
niepełnoletniego)
Część C (wypełnia dyrektor szkoły)
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I. Informacje o szkole
Nazwa szkoły

Typ szkoły#

Pieczęć szkoły

II. Informację o uczniu
klasa Rok szkolny
III. Kryteria przyznania stypendium za wyniki w nauce
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych1) 

Ocena z zachowania
Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych
IV. Oświadczenie
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
……………………..                                                          …………………………….
miejscowość, data                                                        pieczęć i podpis dyrektora szkoły

1) Do średniej wlicza się roczne oceny z religii lub etyki
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/   /2015

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BUMISTRZA GNIEWKOWA ZA WYBITNE 
OSIĄGNIĘCIA

Część A (wypełnia pracownik Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
w Gniewkowie)
Data wpływu
Nr sprawy
Nr ewidencyjny

Potwierdzenie zameldowania
……………………………………

Data i podpis pracownika  Ewidencji Ludności

Stwierdzenie kompletności wniosku:

Część B (wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego)
I. Dane osobowe ucznia
Imię
Nazwisko
Data i miejsce  urodzenia
Pesel
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki

Ulica, nr
Miejscowość

Adres zameldowania

Kod pocztowy, poczta
Ulica, nr
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Powiat

Adres zamieszkania

województwo
II. Dane kontaktowe pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna ucznia niepełnoletniego
Imię i nazwisko

Ulica, nr
Miejscowość

Adres do korespondencji

Kod pocztowy, poczta
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
III Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium
Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego ………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym 
w celu wypłaty stypendium.
………………………………                                    ……………………………………
Miejscowość, data                                                 podpis właściciela rachunku bankowego
IV Oświadczenie

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu przyznania stypendium Burmistrza Gniewkowo za wyniki w nauce 
oraz wybitne osiągnięcia oraz akceptuje jego zapis.
2. Podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania 
i wypłaty stypendium.
……………………………….                             ……………………………………..
Miejscowość, data                                 podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna  prawnego ucznia 
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niepełnoletniego
Część C (wypełnia dyrektor szkoły)
I. Informacje o szkole
Nazwa szkoły

Typ szkoły1) 

Pieczęć szkoły

II. Informację o uczniu
klasa Rok szkolny
III. Kryteria przyznania stypendium Burmistrza Gniewkowo za wybitne osiągnięcia
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych2) 

Ocena z zachowania
Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych
Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium
l.p. Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskane miejsce/tytuł Data zawodów

IV. Oświadczenie
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
……………………..                                                          …………………………….
miejscowość, data                                                        pieczęć i podpis dyrektora szkoły

1) Np. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa
2) Do średniej wlicza się roczne oceny z religii lub etyki
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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 znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo.
W/w program przyjęty został przez Radę Miejską w Gniewkowie uchwałą Nr IX/ /2015 z dnia 29
kwietnia 2015 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.
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