UCHWAŁA NR XXXIX/301/2018
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2198; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, 2361), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych
stypendium Wójta Gminy Jeżewo za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz w sporcie", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 uchwały, określa się corocznie
w uchwale budżetowej.
§ 3. Podjęta uchwała obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/103/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/301/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 stycznia 2018 r.
"Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych stypendium
Wójta Gminy Jeżewo za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz w sporcie".
1. Stypendia udzielane mogą być uczniom zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Jeżewo
i uczęszczających do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, znajdujących się na terenie Gminy
Jeżewo.
2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i klas II-III gimnazjum.
3. Stypendium nie przyznaje
IV szkoły podstawowej.

się

uczniom

klas

I-III

oraz

za

pierwsze

półrocze

klasy

4. Stypendium przyznawane jest jako jednorazowe świadczenie raz w półroczu za okres:
a) od 1 września do 31 stycznia,
b) od 1 lutego do 30 czerwca.
5. Stypendium naukowe
w dziedzinie wiedzy:

przyznawane

jest

uczniom,

którzy

osiągnęli

wybitne

wyniki

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie na koniec I półrocza lub na
koniec roku szkolnego:
a) średnia ocen w szkole podstawowej:
5,00 do 5,39

-

150,00 zł

5,40 do 6,00

-

200,00 zł

b) średnia ocen w gimnazjum:
4,75 do 4,99

-

120,00 zł

5,00 do 5,39

-

150,00 zł

5,40 do 6,00

-

200,00 zł

2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych o tzw. trójstopniowej organizacji na szczeblu:
a) powiatu (od I-III miejsca) – 150,00 zł,
b) województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) – 300 zł,
c) ogólnopolskim (udział) – 400,00 zł
3) są laureatami konkursów wiedzowych na szczeblu województwa, okręgu, kraju – kwoty jak w pkt. 5b
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie minimum jednego z wyżej wymienionych
punktów.
6. Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 3,5
i więcej oraz śródroczną/roczną ocenę zachowania minimum dobrą i spełniają jeden z niżej wymienionych
warunków:
1) są laureatami olimpiad, konkursów sportowych indywidualnie
a) na szczeblu powiatu I miejsce - 150,00 zł
b) na szczeblu województwa od I do VI miejsca - 200,00 zł – 400,00 zł
c) na szczeblu ogólnopolskim udział – 300,00 zł
2) są finalistami lub zwycięzcami bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze
międzynarodowym – 700,00 zł,
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3) są członkami kadry narodowej – 400,00 zł
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie minimum jednego z powyższych punktów.
7. Stypendium artystyczne - może być przyznane uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 3,5 i więcej
oraz
śródroczną/roczną
ocenę
zachowania
minimum
dobrą
i spełniającym
jeden
z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami lub uzyskali (indywidualnie):
a) I miejsce na szczeblu powiatu - 150,00 zł,
b) I – IV na szczeblu województwa – 200,00 zł,
c) na szczeblu ogólnopolskim za udział – 300,00 zł;
2) są finalistami lub zwycięzcami bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody o charakterze międzynarodowym –
700,00 zł
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie minimum jednego z powyższych punktów.
8. W przypadku sukcesów drużyn na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym wysokość
stypendium określa Wójt Gminy Jeżewo.
9. Jednemu
i artystyczne.

uczniowi

może

być

przyznane

jednocześnie

stypendium

naukowe,

sportowe

10. Stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz w sporcie przyznawane jest na wniosek:
1) dyrektora szkoły,
2) organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu, po pozytywnej opinii dyrektora szkoły.
11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu należy
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo do dnia:
- 15 lutego za okres od 01 września do 31 stycznia,
- 15 lipca za okres od 01 lutego do 30 czerwca
2. Do wniosku należy dołączyć oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
3. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas roku
szkolnego, w którym składany jest wniosek.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Jeżewo.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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Uzasadnienie
Na podstawie art 90g i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Gminy
określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Uchwałę w sprawie
regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych stypendium Wójta
Gminy Jeżewo za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
w sporcie podejmuje się celem promowania i wspierania młodych uzdolnionych mieszkańców naszej
gminy. Uchwała ma również charakter motywujący. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju
w każdej dziedzinie życia. Troska o rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych jest wyrazem
świadomości i poczucia odpowiedzialności . Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim
stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Przyjęcie
powyższej uchwały pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców Naszej Gminy, wykazujących
uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie zdolnych,
winno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia
najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
społecznym, pragniemy motywować zdolnych uczniów do rozwoj i wzrostu aspiracji m.in. poprzez
przyznawanie stypendiów.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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