
 

 

UCHWAŁA NR IV/43/2019 

RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, 

form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 

poz. 994 ze zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1457 ze zm.) oraz uchwały nr IV/42/2019 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

utworzenia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” w Gminie Grębocice, 

Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, określa się 

szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie Stypendium oraz Nagrody 

Edukacyjnej Wójta Gminy Grębocice, formy i zakres tej pomocy, jak również sposób postępowania w tych 

sprawach. 

§ 2. 1. Stypendium Wójta Gminy Grębocice  przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach 

podstawowych lub gimnazjum na terenie Gminy Grębocice bez względu na miejsce zamieszkania  

oraz uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice w następujących 

kategoriach: 

1) za bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) za szczególne osiągnięcia  naukowe, 

3) za szczególne osiągnięcia artystyczne, 

4) za szczególne osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku i wypłaca jednorazowo w formie 

gotówkowej lub na wskazane konto. 

3. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od ilości uczniów spełniających 

kryteria i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Grębocice. 

§ 3. 1. Stypendium Wójta Gminy Grębocice za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane uczniom, 

którzy w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzający okres, za który ma być przyznane 

stypendium uzyskali: 

a) średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia, z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, co najmniej: 

–  5,2 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 
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–  5,1 – w przypadku uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum do roku 

szkolnego 2019/2020, 

–  5,0 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, 

b) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Stypendia Wójta Gminy Grębocice za bardzo dobre wyniki w nauce, mogą być udzielane  

w wysokościach: 

1) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – w wysokości od 100 zł do 500 zł, 

2) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – w wysokości od 500 zł do 1.000 zł. 

§ 4. 1. Stypendium Wójta Gminy Grębocice za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 

może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) jest uczniem pobierającym naukę w szkole podstawowej począwszy od klasy IV lub gimnazjum na terenie 

Gminy Grębocice bez względu na miejsce zamieszkania lub  jest uczniem szkoły ponadpodstawowej 

zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice, 

2) indywidualnie lub grupowo uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Laureacie – rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w olimpiadzie, konkursie  

lub turnieju zajął miejsca od I do III, 

2) Finaliście – rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w olimpiadzie, 

konkursie lub turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów wiedzy, zawodów 

artystycznych lub zawodów sportowych. 

3. Wysokość jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe 

przyznaje się w wysokości od 1.000 zł do 5.000 zł. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Grębocice ul. Głogowska 

3 pok. nr 1, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego, na odpowiednich formularzach 

stanowiących załączniki nr 1 i  nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do złożenia wniosku o Stypendium Wójta Gminy Grębocice uprawnieni są: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, 

c) pełnoletni uczeń. 

3. Dodatkowo w przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce do wniosku należy 

dołączyć – kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły informację o uzyskanych ocenach z poszczególnych semestrów roku 

szkolnego. 

4. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 

do wniosku należy dołączyć opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, opis dzieł 

artystycznych, osiągnięć konkursowych), kserokopie dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez wnioskodawcę. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Grębocice w terminie do 30 września danego 

roku kalendarzowego. 

6. Kwoty, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 3 ustalane są indywidualnie podczas dokonywania oceny 

merytorycznej wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Grębocice. 

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Od decyzji Wójta Gminy Grębocice odwołanie nie przysługuje. 
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9. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu  stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,  

za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przekazuje się wnioskodawcy. 

10. Uczeń, któremu zostało przyznane Stypendium Wójta Gminy Grębocice zostaje zaproszony imiennie  

na uroczystość wręczenia stypendium ,,Gala Talentów”, które odbywać się będzie w listopadzie każdego roku 

kalendarzowego. Zaproszenie otrzymują również rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia 

wskazani we wniosku o przyznanie stypendium. 

§ 6. 1. Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Grębocice może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest uczniem pobierającym naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum na terenie Gminy Grębocice  

lub jest uczniem szkoły ponadpodstawowej zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice, 

2) aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów i osób, 

w szczególności: w samorządzie szkolnym, wolontariacie, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 

3) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

4) został wytypowany do wyróżnienia przez radę pedagogiczną. 

2. Nagrodę Edukacyjną przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły maksymalnie 3 uczniom danej szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej dyrektor danej szkoły składa w Urzędzie Gminy Grębocice 

najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera w szczególności; 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) nazwę szkoły oraz klasę, do której uczeń uczęszcza, 

3) uzasadnienie rady pedagogicznej wskazujące na wytypowanie ucznia do wyróżnienia. 

5. Nagroda Edukacyjna może być udzielana jednorazowo na zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w formie Listu Gratulacyjnego wraz z nagrodą rzeczową lub bonem upominkowym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Grębocice z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Grębocice. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

T. Kuzara
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/43/2019 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE  

DLA UCZNIA 

I.DANE  WNIOSKODAWCY: 

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

II. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

 
Nazwisko: ……………….……………………………………. Imię:………………………………………….……………….............. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..………………... 
Imię i nazwisko ojca: ………………………………..Imię i nazwisko matki: ……………………………..…………........... 
 

II. ADRES  MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

 
Miejscowość:……………………………………………………….. Ulica …………………………………………..………. 
Nr domu: …………………………………………….. Nr telefonu …………………………………………………….……............. 
 

III. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM, KTÓREGO 
DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

 
Nazwa szkoły - adres: ………………………………………………………………………………………………………..…….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……............ 
………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………….................... 
Klasa …………….…………………………………………………………………………………………………………………….…........... 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

 
Średnia ocen: ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
Zachowanie: …………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Inne osiągnięcia …………………………………………………………………………………………………………………..…......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 

V. NR KONTA  NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
STYPENDIUM) 
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Właścicielem konta bankowego  jest ……………………………………………………………………………………… 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

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

W przypadku przyznania stypendium zaproszenie dla rodziców/opiekunów prawnych na  
,,Galę Talentów” proszę kierować do: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………………………….……… 
                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Wójt Gminy Grębocice przyznaje/nie przyznaje* ……………………………………………………………………………………………………………..……. 
           (Imię i Nazwisko) 
 
stypendium w wysokości …………………………………………..………………..    za rok szkolny       ………………………….../…………………………… 
 
Grębocice, dnia ………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
              (podpis Wójta Gminy) 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/43/2019 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWEGO DLA UCZNIA 

I.DANE  WNIOSKODAWCY: 

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

II. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

 
Nazwisko: ………………….……………………………………. Imię:………………………………………….……………….................. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..……………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..……………….................. 
Imię i nazwisko ojca: ………………………………..Imię i nazwisko matki: ……………………………..………….................. 
 

II. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

 
Miejscowość: ………………………………………………………….. Ulica …………………………………………..………................... 
Nr domu: …………………………………………….. Nr telefonu …………………………………………………….……...................... 
 

III. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM, KTÓREGO DOTYCZY 
PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

 
Nazwa szkoły- adres: …………………………………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...……………. 
……………………………………………………………….…………………………………………….………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………................. 
Klasa……………………………………………………………………………………………………………….…...................................... 
 

IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OPIS ZDOBYTYCH OSIĄGNIĘĆ: 

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

V. NR KONTA  NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU PRZYZNANIA STYPENDIUM) 
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Właścicielem konta bankowego  jest ………………………………………………………………………………………........ 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

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

 
 
 
 
 
 
        ……………………………………………………….……… 
                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
ADNOTACJE URZĘDOWE: 
 
Wójt Gminy Grębocice przyznaje/nie przyznaje* ……………………………………………………………………………………………………………..……. 
           (Imię i Nazwisko) 
 
stypendium w wysokości …………………………………………..………………..    za rok szkolny     …………………….../……………..……… 
 
Grębocice, dnia …………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………… 
              (podpis Wójta Gminy) 

*niewłaściwe skreślić 
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