
UCHWAŁA NR XLVI/272/2014
RADY GMINY MIŁKOWICE

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów.

Działając na podstawie art. 18 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLI/242/2013 Rady Gminy 
Miłkowice z dnia 19 listopada 2013 r. Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje :

Rozdział 1.
Zasady i tryb przyznawania stypendium

§ 1. 1. Stypendium motywacyjne, za bardzo dobre wyniki w nauce, przyznawane jest uczniom klas IV - VI 
szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów, jako jednorazowe świadczenie raz w semestrze za okres:

1) od 1 września do 31 stycznia,

2) od 1 lutego do 30 czerwca

2. Stypendium Motywacyjne przyznaje się uczniom, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli:

1) w szkole podstawowej:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) średnią ocen za wyniki w nauce nie mniejszą niż  5,0 w wysokości od 300,00 zł do 400,00 zł

2) w gimnazjum:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) średnią ocen za wyniki w nauce nie mniejszą niż  4,75  przysługuje w wysokości od 370,00 zł do 500,00 
zł

3. Przy ustalaniu wysokości stypendium, każda kolejna dziesiętna średniej ocen powoduje podwyższenie 
wysokości stypendium o 10 zł.

§ 2. 1. Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej, 
przyznawane jest uczniom klas IV - VI szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów, jako jednorazowe 
świadczenie raz w semestrze za okres:

1) od 1 września do 31 stycznia,

2) od 1 lutego do 30 czerwca.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie następujących kryteriów:
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1) uzyskanie w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium: nagród, wyróżnień dyplomów lub 
zaświadczeń o udziale w przedsięwzięciach artystycznych, naukowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim,

2) uzyskanie w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium, co najmniej bardzo dobrej oceny 
z zachowania.

3. Uczniom o których mowa w ust.1, stypendium motywacyjne przysługuje w wysokości:

1) za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim - do 500,00 zł,

2) za osiągnięcia na szczeblu krajowym - do 1 000,00 zł,

3) za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym - do 2 000,00 zł

4. Przy zbiegu uprawnień przysługuje kwota wyższa. Uczeń otrzymuje jedno stypendium.

§ 3. 1. Prawo do zgłaszania kandydatów do stypendium motywacyjnego przysługuje:

1) dyrektorom szkół,

2) rodzicom lub opiekunom prawnym.

2. Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 
Miłkowice w terminie do dnia 28 lutego i do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego przy uwzględnieniu 
osiągniętych przez ucznia wyników za semestr poprzedni wzory ; wniosków stanowią załączniki nr 1, 2 do 
niniejszej uchwały.

3. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Miłkowice niezwłocznie po klasyfikacji śródrocznej 
i końcoworocznej uczniów, nie później jednak niż na 3 dni przed zakończeniem semestru i roku szkolnego, 
złożą listy uczniów spełniających warunki przyznania stypendium motywacyjnego za bardzo dobre wyniki 
w nauce.

Rozdział 2.
Zasady i tryb przyznawanie nagród

§ 4. Celem wyróżnienia i promowania w środowisku lokalnym :

1) uczniów uzyskujących I, II lub III miejsce w finałach olimpiad lub konkursów przedmiotowych ustanawia 
się nagrodę dla „Olimpijczyka Roku”,

2) najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów ustanawia się nagrody : „Nagroda dla 
Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku”, „Nagroda dla Gimnazjalisty Roku”.

§ 5. 1. „Nagroda dla Olimpijczyka Roku” może zostać przyznana finaliście wojewódzkich, ogólnopolskich 
olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który w danym roku szkolnym spełni następujące kryteria:

1) jest uczniem klas IV - VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkuje na terenie Gminy Miłkowice;

2) uzyskał I, II lub III miejsce w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub 
ogólnopolskim

3) uzyskał średnią ocen

a) w szkole podstawowej nie mniejszą niż 4,0,

b) w gimnazjum nie mniejszą niż 3,75

4) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania;

2. Nagroda dla Olimpijczyka Roku przysługuje w wysokości;

1) za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim :

a) za zajęcie I miejsca do 500,00 zł

b) za zajęcie II miejsca do 400,00 zł

c) za zajęcie III miejsca do 300,00 zł
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2) za osiągnięcia na szczeblu krajowym w wysokości:

a) za zajęcie I miejsca do 1 000,00 zł

b) za zajęcie II miejsca do 800,00 zł

c) za zajęcie III miejsca do 600,00 zł

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla finalistów wojewódzkich, ogólnopolskich olimpiad lub 
konkursów przedmiotowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, występuje dyrektor 
szkoły na wniosek wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela lub rodzica, opiekuna prawnego.

4. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice, najpóźniej w terminie 14 dni przed 
zakończeniem każdego roku szkolnego.

5. Przy zbiegu uprawnień przysługuje wyższa nagroda.

§ 6. 1. „Nagroda dla Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku” może zostać przyznana absolwentowi szkoły 
podstawowej, który spełni następujące kryteria:

1) otrzymał co najmniej 85% możliwej liczby punktów do uzyskania ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej 
szkole;

2) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,75;

3) otrzymał bardo dobrą ocenę zachowania;

4) prowadził działania na rzecz szkoły, środowiska.

2. „Nagroda dla  Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku” przysługuje w wysokości do 500,00 zł.

§ 7. 1. „Nagroda dla Gimnazjalisty Roku” może zostać przyznany absolwentowi gimnazjum, który spełni 
następujące kryteria:

1) otrzymał co najmniej 75% możliwej łącznej liczby punktów do uzyskania z egzaminu gimnazjalnego 
w danej szkole;

2) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,75;

3) otrzymał bardzo dobrą ocenę zachowania;

4) prowadził działania na rzecz szkoły, środowiska.

2. „ Nagroda dla Gimnazjalisty Roku" przysługuje w wysokości do 700,00 zł

§ 8. 1. Kandydata na „Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku”, „Gimnazjalistę Roku”, dyrektorowi szkoły 
zgłasza wychowawca ucznia.

2. Z wnioskiem o przyznanie „Nagrody dla Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku” i „Nagrody 
Gimnazjalisty Roku” występuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej 
i samorządu uczniowskiego.

3. Szkołom przysługuje prawo wytypowania jednego kandydata.

4. Wnioski o przyznanie nagród, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice najpóźniej na 
5 dni przed zakończeniem każdego roku szkolnego.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród pozostawione zostaną bez rozpoznania jeżeli:

1) nie spełniają wymogów formalnych tj. wniosek został złożony na innych drukach niż określone 
w załącznikach do niniejszej uchwały;

2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone wymagane dokumenty;

3) istnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium lub nagrody, tj. uczeń nie spełnia 
warunków określonych w niniejszej uchwale.
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§ 10. 1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Miłkowice.

2. Stypendia i nagrody, o których mowa w § 3 Uchwały Nr XLI/242/2013 Rady Gminy Miłkowice z dnia 
19 listopada 2013 r., finansowane są z dochodów własnych Gminy Miłkowice. Ich wysokość i liczba będzie 
corocznie ustalana przez Wójta Gminy Miłkowice w zależności od środków zaplanowanych w budżecie gminy 
przez Radę Gminy.

3. Wnioski o stypendium motywacyjne rozpatrywane będą dwa razy w roku, w ciągu 30 dni od terminów 
wskazanych w § 3 ust.2

4. Wnioski o przyznanie nagród zostaną rozpatrzone przed zakończeniem każdego roku szkolnego.

5. Jednemu uczniowi przysługuje jedno stypendium motywacyjne, przyznanie stypendium danemu 
uczniowi nie wyłącza jego uprawnień do otrzymania nagrody o której mowa w § 4.

6. Przyznanie stypendium lub nagrody nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych 
otrzymanych nagród i wyróżnień.

7. Wykaz nagrodzonych uczniów zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

8. Stypendium motywacyjne i nagrody za uczniów pobierają ich rodzice lub prawni opiekunowie w kasie 
Urzędu Gminy .

9. Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miłkowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy http://bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl/ .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 12. 1. Pierwsze stypendia zostaną przyznane za I semestr roku szkolnego 2013/2014. Termin złożenia 
wniosków upływa 31 marca 2014 r.

2. Pierwsze nagrody zostaną przyznane za rok szkolny 2013/2014.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice:
P. Krawczyk
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO: 

ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE 

 

I Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Nazwa i adres szkoły klasa : ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązujących zająć edukacyjnych w I* II* semestrze  w roku 
szkolnym   _____________________________________________________________________________ 

 

IV. Ocena zachowania w I* II* semestrze  w roku szkolnym   _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Potwierdzam treść / dane punktów I - IV 

 

_____________________________________      ___________________________________ 

Miejscowość, data             Podpis dyrektora szkoły 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________ 

Data i podpis  wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem Stypendium, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm). 

_______________________ 

Data i podpis ucznia 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/272/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO: 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

 

I Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania; _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Nazwa i adres szkoły, klasa: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

III. Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa, sportowa, artystyczna) oraz informacje o szczególnych 
osiągnięciach potwierdzone dokumentami o których mowa w § 2 ust.2 pkt.1 uchwały: ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

IV. Ocena zachowania w I* II* semestrze  w roku szkolnym   _______________________________________ 

 

V. Autoprezentacja ucznia; _________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Potwierdzam treść / dane punktów I - IV 

 

_____________________________________      ___________________________________ 

Miejscowość, data             Podpis dyrektora szkoły 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________ 

Data i podpis  wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem Stypendium, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm). 

_______________________ 

Data i podpis ucznia 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/272/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

DLA OLIMPIJCZYKA ROKU 

 

I. Nazwa i adres szkoły, klasa: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

III.  

Lp 
Nazwa konkursu, olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu 
wojewódzkim 

Nazwa konkursu, olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu 
ogólnopolskim 

Miejsce 

[I II III] 

 

Uwagi 

1     

2     

 

IV. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązujących zająć edukacyjnych w roku szkolnym __________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

V. Ocena zachowania w  roku szkolnym   ______________________________________________________ 

 

Potwierdzam treść / dane punktów I - V 

 

_____________________________________      ___________________________________ 

Miejscowość, data             Podpis dyrektora szkoły 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________ 

Data i podpis  wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem Stypendium, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm). 

_______________________ 

Data i podpis ucznia 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/272/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 lutego 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 1294



 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

DLA   ABSOLWENTA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ROKU 

 

I. Nazwa i adres szkoły, klasa:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Spełnianie kryteriów określonych w  § 6 ust.1 

1) Liczba punktów  uzyskanych ze sprawdzianu szóstoklasisty   ________________________________ 

2) Średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej _______________________ 

3) Ocena zachowania w roku szkolnym     _________________________________________________ 

4) Działania na rzecz szkoły, środowiska __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

IV. Opinia Samorządu Uczniowskiego ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

V. Opinia Rady Pedagogicznej  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Potwierdzam treść / dane punktów I - V 

 

_____________________________________      ___________________________________ 

Miejscowość, data             Podpis dyrektora szkoły 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________ 

Data i podpis  wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem Stypendium, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm). 

_______________________ 

Data i podpis ucznia 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/272/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

DLA   GIMNAZJALISTY ROKU 

 

I. Nazwa i adres szkoły, klasa: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

II. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Spełnianie kryteriów określonych w  § 7 ust.1: 

1) Łączna liczba punktów uzyskanych  z egzaminu gimnazjalnego ______________________________ 

2) Średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia gimnazjum  ______________________________ 

3) Ocena zachowania w roku szkolnym   __________________________________________________ 

4) Działania na rzecz szkoły, środowiska __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

IV. Opinia Samorządu Uczniowskiego ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

V. Opinia Rady Pedagogicznej  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Potwierdzam treść / dane punktów I - V 

 

_____________________________________      ___________________________________ 

Miejscowość, data             Podpis dyrektora szkoły 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________ 

Data i podpis  wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem Stypendium, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm). 

_______________________ 

Data i podpis ucznia 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/272/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 28 lutego 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 1294


		2014-03-12T12:52:28+0000
	Polska
	Matylda Furmanek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




