
UCHWAŁA NR XXIII/132/2016
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 
2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się „Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew ”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Stypendia przyznawane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy 
Zakrzew na dalszy rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2016

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

1. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew zwany dalej Regulaminem określa warunki ich udzielania, 
formy i zakres.

2. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI oraz uczniowie dla I - III 
gimnazjum.

3. Stypendium jest przyznawane uczniom jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w nauce po 
ukończonym roku szkolnym oraz uczniom będącymi laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Zasady ubiegania się o stypendium.

1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia w trakcie nauki jeden z n/w warunków:

a) w przypadku ucznia szkoły podstawowej - osiąga wysokie wyniki w nauce i w wyniku rocznej klasyfikacji na 
zakończenie roku szkolnego osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią 
ocenę 5,5,

b) w przypadku ucznia gimnazjum - osiąga wysokie wyniki w nauce i w wyniku rocznej klasyfikacji na 
zakończenie roku szkolnego osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią 
ocenę 5,2,

c) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i 
konkursach, zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie przez stypendystę wzorowej oceny ze sprawowania oraz 
godne reprezentowanie szkoły w środowisku.

3. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje dyrektorom szkół, do których uczęszcza uczeń.

4. Zgłoszenie kandydata następuje na podstawie wniosku, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego 
regulaminu.

5. Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających osiągnięcia naukowe.

6. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 15 do 25 
czerwca każdego roku.

7. Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

8. Wnioski o przyznanie stypendiów przyznaje Komisja ds. stypendiów w skład której wchodzą:

1) Sekretarz Gminy

2) Skarbnik Gminy

3) Inspektor d/s oświaty.

Wysokość stypendium.

1. Wysokość środków finansowych na stypendia określa uchwała budżetowa na dany rok.

2. Wysokość stypendium uzależniona będzie od środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz liczby 
uczniów spełniających kryteria określone w § 1.
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3. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium.

4. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca każdego roku, przelewem na konto 
ucznia wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

Postanowienia końcowe.

1. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu do Uchwały Nr XXIII/132/2016

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Imię i nazwisko ucznia:
Nr pesel:
szkoła:
klasa:
Imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania 
rodziców/prawnych opiekunów:
Nr konta bankowego:
osiągnięcia w nauce:
średnia ocen z ostatniego roku:
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach wiedzy:
ocena z zachowania:

Opinia Dyrektora szkoły:

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

Miejscowość, data: ....................................................

Pieczęć szkoły:                                                                     Pieczęć i podpis dyrektora:

Decyzja Komisji stypendialnej (przyznaje/nie przyznaje stypendium - kwota)

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

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

Załączniki:

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe.
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