
UCHWAŁA NR XXIX/297/2017 
RADY GMINY GIŻCKO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej dzieciom                             
i młodzieży uczęszczającym do szkół mających swoją siedzibę na terenie Gminy 
Giżycko, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach  
 

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                              

(Dz. U. z 2016 r. poz.1943) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) uchwala się,                            

co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej uzdolnionym dzieciom                                
i młodzieży w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, 
zawierający szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej, formy i zakres tej pomocy 
oraz tryb postępowania w tych sprawach, w brzmieniu stanowiącym załącznik                         
do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.  

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady  

                                                                                                        Gminy Giżycko  

                                                                                                        Miron Misztuk 

 

 

UZASADNIENIE 
Przyjęcie uchwały o wprowadzeniu  Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Uczniów, skutkuje zobowiązaniem wynikającym z art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty, 

dotyczącym konieczności ustalenia zasad udzielania świadczeń pomocy materialnej                      

o charakterze motywacyjnym. 

Zaproponowany regulamin został opracowany przy współpracy dyrektorów szkół, zawiera 

szczegółowe zasady, formy, zakres oraz tryb przyznawania Naukowego Stypendium Wójta 

Gminy Giżycko oraz Stypendium Wójta Gminy Giżycko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

osiągnięcia  artystyczne i sportowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

 

 



Załącznik  

 do Uchwały Nr XXIX/297/2017 

RADY GMINY GIŻYCKO 

     z dnia 25 stycznia 2017r. 

 

Regulamin  przyznawania pomocy materialnej uzdolnionym  uczniom w ramach 
Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, formy, zakres oraz tryb przyznawania pomocy 

materialnej uzdolnionym uczniom.  

 
§2. 

 

1. Pomoc materialna uzdolnionym uczniom będzie przyznawana w formie stypendium za dany rok 

szkolny uczniom, uczęszczającym do szkół mających swoją siedzibę na terenie Gminy 

Giżycko. 

2. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Giżycko, uwzględniając wyjątkowe uzdolnienia                                

i osiągnięcia ucznia w dziedzinie naukowej, artystycznej lub sportowej,  na wniosek 

wychowawcy lub rodzica, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną danej szkoły                              

i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 
 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

4.    Określa się dwa typy przyznawanych stypendiów, tj.: 
 

1) Stypendium Naukowe Wójta Gminy Giżycko - za szczególnie wysokie wyniki w nauce                   

i zachowaniu; 

2) Stypendium Wójta Gminy Giżycko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, osiągnięcia 

artystyczne  i sportowe. 

 

§3. 

 

1. Stypendium Naukowe Wójta Gminy Giżycko może być przyznane uczniom szkoły podstawowej 

od klasy V  oraz uczniom  gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz 

wzorową ocenę  z zachowania. 

 

2.  Każda szkoła licząca do  90 uczniów może rekomendować do przyznania stypendium  1 ucznia,                                

szkoła licząca  od 91 do 180 uczniów  - do 2 uczniów, szkoła licząca powyżej  180 uczniów –                                          

do 3 uczniów. 

 

3. W przypadku, gdy do Stypendium Naukowego z danej szkoły pretenduje większa liczba uczniów 

o tej samej średniej ocen, Rada Pedagogiczna szkoły określi dodatkowe kryteria typowania 

uczniów. 

 
 

§4. 

 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki może być przyznane uczniom,  którzy  

są laureatami lub finalistami wojewódzkich, konkursów, olimpiad przedmiotowych 



organizowanych przez Kuratora Oświaty lub laureatami, finalistami ogólnopolskich 

konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji                        

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad   (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) 

oraz legitymują się  co najmniej oceną dobrą z zachowania. 

 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom -  uczestnikom 

konkursów bądź olimpiad organizowanych zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku  w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 ze zm.)                                       

oraz organizowanym przez związki i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz instytucje, 

legitymującym się   co najmniej oceną dobrą z zachowania, którzy: 

 

a) w konkurencjach indywidualnych uzyskali wysokie noty w dyscyplinach sportowych, 

zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych  

-   na szczeblu wojewódzkim - od pierwszego do trzeciego miejsca,  

-   na szczeblu ogólnopolskim - od pierwszego do dziesiątego miejsca, 

-  na szczeblu międzynarodowym – reprezentowali Polskę, wygrywając eliminacje na niższym 

szczeblu; 

b) w konkurencjach zespołowych, organizowanych przez związki i kluby sportowe, 

stowarzyszenia oraz instytucje zdobyli medal w eliminacjach wojewódzkich w tych zawodach                        

lub weszli do półfinałów  w ogólnopolskich zawodach. 

 

3. Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, wymienionych w ust.2 pkt b, może otrzymać tylko                 

jeden uczeń wskazany przez nauczyciela lub trenera zespołu, który wystawia opinię potwierdzającą 

jego sukcesy. 

 

4. Indywidualne stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniom, którzy 

legitymują się co najmniej oceną dobrą z zachowania oraz  którzy uzyskali czołowe miejsca (od 

pierwszego do trzeciego) w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, po zakwalifikowaniu się w wyniku eliminacji powiatowych lub okręgowych. 

 
 

§ 5. 
 

1. Wnioski o stypendium składa rodzic lub prawny opiekun lub wychowawca ucznia w czerwcu,    

    w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

 

2. Dyrektor szkoły składa wnioski do Wójta Gminy Giżycko, oddzielnie dla każdego kandydata,                

w terminie do 30 czerwca każdego roku, dołączając do nich listę z nazwiskami uczniów, 

zaopiniowaną przez Radę Pedagogiczną, według kolejności preferowanej przy ich rozpatrywaniu. 

 

3. W przypadku, gdy rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad czy zawodów, odbędą się w lipcu                    

lub sierpniu, Dyrektor szkoły składa wnioski w terminie do 31 sierpnia, z uwzględnieniem ust.2. 

 

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez dyrektora szkoły, 

potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 4; dołączone do wniosku 

dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być 

przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.  

 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

   
 
 



   § 6. 

 

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w wysokości 500 zł. 

 

                                                                              § 7. 

 

1. Wójt przyznaje stypendia do dnia 15 września. 

 

2. Listę stypendystów podaje się do wiadomości publicznej oraz doręcza się dyrektorowi.                         

O przyznaniu stypendium zawiadamia się pisemnie rodziców/opiekunów ucznia. 

 

 

 
§ 8. 

 

 Jednemu uczniowi - w danym roku szkolnym - może być przyznane jedno stypendium, niezależnie  

od ilości i doniosłości osiągnięć. 

 
 

§ 9. 

 

Stypendium wypłacane jest do rąk rodzica dziecka (lub jego prawnego opiekuna) lub przekazane 

przelewem na wskazane przez niego konto. 

 

 
§ 10. 

 

W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy Giżycko,                    

na wniosek Dyrektora Szkoły, może wstrzymać wypłatę stypendium lub nawet je cofnąć. 

 

 

 

     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 

Załącznik do Regulaminu  
NR wniosku / data wpływu …………………………………..                              
Wypełnia pracownik urzędu gminy 

 
WNIOSEK WYCHOWAWCY*/RODZICA* 

 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY GIŻYCKO 

NAUKOWEGO* /  ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE* /  ARTYSTYCZNE* /   
SPORTOWE *   W  ROKU SZKOLNYM /…………… 

                                   (proszę wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo) 

I.   Dane osobowe kandydata do stypendium ( wypełnia rodzic): 

1. Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………………………………… 

2. Imię matki i ojca ................................................................................................................................. 

3. Data urodzenia…………………………………PESEL …………………………………………….. 

4. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza:  ……………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………………….Klasa:………………….……. 

5. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………..… 

6. Telefon/fax ........................................... e-mail ……………………………………………………... 

7. Nr rachunku bankowego w celu wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10 Informacje o rodzaju działalności artystycznej lub uprawianej dyscyplinie sportowej: 

 (proszę wpisać, jeżeli dziecko uprawia sport lub bierze udział w zajęciach artystycznych poza placówką szkolną, do której 

uczęszcza oraz załączyć dokument / zaświadczenie potwierdzające przynależność do instytucji,  stowarzyszenia, związku lub 

klubu sportowego) 

  1).Uprawiana dyscyplina lub rodzaj zajęć artystycznych  

……………………………………………………………………………………………………... 

  2) Nazwa instytucji, klubu sportowego, związku lub stowarzyszenia, którego jest członkiem                                  

(pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem) 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Giżycko stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr ……/…./2017 z dnia ….stycznia  2017 r. Rady Gminy Giżycko w sprawie w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej dzieci i młodzieży, form i zakresu                          
tej pomocy oraz trybu postępowania w tych oraz akceptuję jego zapisy, podane we wniosku dane osobowe                      
są zgodne ze stanem faktycznym, 
2.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane                       
z rozpatrywaniem wniosku o stypendium i ew. realizacją wypłaty stypendium w ramach Gminnego  
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. 
3.wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) 
na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów                            
oraz w celach  informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Gminy; zgoda obejmuje takie 
formy publikacji, jak: udostępnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły lub Gminy Giżycko oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Gminy Giżycko, zgoda dotyczy 
fotografii, i obowiązuje przez czas nieokreślony. 
 

Miejscowość, data                                                                 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego



II. Szczególne osiągnięcia w nauce – wypełnia rodzic/prawny opiekun, potwierdzając 

czytelnym podpisem prawdziwość danych 

(Proszę o wpisanie tylko tych osiągnięć, które kwalifikują ucznia do stypendium oraz dokładne 

wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie - prosimy nie wpisywać informacji dotyczącej 

samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego)  

1) W konkursach / olimpiadach i turniejach organizowanych na zasadach określonych                               
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.                              

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

Nazwa konkursu/turnieju/ 

olimpiady 
Data  Osiągnięcie /miejsce,.../ 

I etap szkolny/ 

międzyszkolny 

II etap rejonowy / 

okręgowy 

III etap wojewódzki / 

centralny 

     

     

     

 

2)  W innych konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych 
 

Pełna nazwa konkursu / Data  
Osiągnięcie /miejsce.../ 

 

 

 

 

etap rejonowy etap 

wojewódzki 

etap 

międzywoj

ewódzki 

etap 

ogólnopol- 

ski 

etap 

między-

narodowy 

       

       

       

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:……………………………………………………………. 

 

III.    Szczególne      osiągnięcia     w      sporcie - wypełnia rodzic/prawny opiekun, 

potwierdzając czytelnym podpisem prawdziwość danych 

(Proszę o wpisanie tylko tych osiągnięć, które kwalifikują ucznia do stypendium oraz 
dokładne wskazanie zajętego miejsca w rywalizacji sportowej - proszę nie wpisywać 
informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego) 
 

1)   W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy  

Pełna 

nazwa 

konkursu 

/ miejsce 
 

Data Osiągnięcie /miejsce.../ 

 

 

eta
p
 

 p
o
w

ia
to

w
y 

eta
p
 

rejo
n
o
w

y 

eta
p
 

w
o
jew

ó
d
zki 

eta
p
 

m
ięd

zyw
o
j

ew
ó
d
zki 

eta
p
 

o
g
ó
ln

o
p
o
ls

ki 

       

       

       

 



2)   W zawodach organizowanych przez inne związki sportowe  

 

Pełna nazwa konkursu / 

miejsce /organizator 

(związek sportowy) 

 

Data Osiągnięcie /miejsce.../ 

 

 

etap 

rejonowy 

etap 

wojewódzki 

etap 

między-

wojewódzki 

etap 

ogólnopol

ski 

etap 

między-

narodowy 

       

       

       

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:……………………………………………………………. 

 

IV.    Szczególne  osiągnięcia  w  dziedzinie twórczości artystycznej: wypełnia 

rodzic/prawny opiekun, potwierdzając czytelnym podpisem prawdziwość danych 
 
(Proszę o wpisanie tylko tych osiągnięć, które kwalifikują ucznia do stypendium oraz 
dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, przeglądzie,  festiwalu - proszę nie 
wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu 
końcowego) . 

 

1)   W konkursach,   przeglądach,  festiwalach  organizowanych  pod  patronatem  

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 
 

Pełna nazwa konkursu / 

miejsce 

Data 

konkursu 

Osiągnięcie /miejsce.../ 

etap 

powiatowy 

etap 

rejonowy 

etap 

wojewódzki 

etap 

między-

wojewódzki 

etap 

ogólnopol

ski 

       

       

       

 

2)    W innych konkursach, przeglądach, festiwalach 
 

Pełna nazwa konkursu / Data Osiągnięcie /miejsce.../  

 

 

 

 
etap 

rejonowy 

etap 

wojewódz

ki 

etap między-

wojewódzki 

etap 

ogólnopolsk

i 

Etap 

między-

narodowy 

       

       

 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:……………………………………………………………. 



 

V. Wyniki w nauce i ocena z zachowania:( wypełnia wychowawca klasy, potwierdzając czytelnym  

podpisem zgodność danych) 

1.Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego:……………………………………………… 

2. Średnia ocen na zakończenie roku szkolnego:………………………………………………….. 
( Proszę wpisać do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania)  

(słownie:……………………………………………………………………………………………….. 

 

3.Opinia wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III SP: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………                      ………………………………………………….                                    
miejscowość i data                                                                                               podpis wychowawcy 

 

 

VI. Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku                           
i rekomenduję ucznia na miejscu …………………..…, wg załączonej listy 
zaopiniowanej przez Radę Pedagogiczną dnia…………………………….,                           
do przyznania…………………………... STYPENDIUM WÓJTA GMINY GIŻYCKO 
……………………………………….…………………….... 
(Proszę o wpisanie jakiego stypendium rekomendacja dotyczy 

 NAUKOWEGO lub  ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  /  ARTYSTYCZNE  /   SPORTOWE  

 

…………………………………………                                         ………………………………… 
   miejscowość i data                                                                                                              podpis dyrektora 

 

 

Wykaz załączników: 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………..…… 

3. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

x – niepotrzebne skreślić 

 

VII. DECYZJA WÓJTA  GMINY GIŻYCKO  
 
Przyznaję …………………………... STYPENDIUM WÓJTA GMINY GIŻYCKO 
……………………………………….………………………………………………………….... 
(Proszę o wpisanie jakiego stypendium dotyczy  NAUKOWEGO lub  ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE  /  ARTYSTYCZNE  /   SPORTOWE  

 

…………………………………………                                         ………………………………… 
   miejscowość i data                                                                                                              podpis  


