
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2018 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875, ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2198, ze zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce zwane dalej „stypendium”. 

§ 2. Stypendium może być przyznawane uczniom szkół podstawowych po ukończeniu klasy czwartej 

zamieszkujących na terenie Gminy Złotoryja. 

§ 3. Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i jest wypłacane w formie gotówkowej 

lub na wskazane konto. 

§ 4. Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów: 

1) osiągnęli szczególne wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj.: 

a) uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,2 w klasach IV- VI, 

b) uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,0 w klasach VII- VIII, 

2) są zdobywcami I miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym  

lub są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej. 

§ 5. 1. Podstawą przyznania stypendium jest: 

1) złożenie wniosku według wzoru, stanowiącego załącznik do uchwały; 

2) załączenie do wniosku dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4. 

2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Złotoryja w terminie do 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym. 

3. Wnioski mogą składać: 

1) dyrektor szkoły; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel przedmiotu. 

§ 6. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do uczniów klas 

gimnazjalnych włączonych  do szkół podstawowych, z tym, że średnią ocen dla tych uczniów ustala się na 5,0. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1592



§ 7. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Złotoryja, w zależności  

od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków 

spełniających kryteria. 

2. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia 

otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XV/164/2016 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Tymczyszyn 
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