
 

 

UCHWAŁA NR XX/146/20 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Siekierczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)  

oraz uchwały nr X/57/15 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Siekierczyn Rada 

Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się „Regulamin przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Siekierczyn”, 

zamieszkałym na terenie Gminy Siekierczyn i pobierającym naukę w szkołach, których siedziby znajdują  

się na terenie gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Siekierczyn nr X/58/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Kret

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2020 r.

Poz. 4517



Załącznik do uchwały nr XX/146/20 

Rady Gminy Siekierczyn 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

 

REGULAMIN 

przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Siekierczyn 

§ 1. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV –VIII szkoły podstawowej zamieszkałym na terenie 

Gminy Siekierczyn oraz pobierającym naukę w szkołach, których siedziby znajdują się na terenie gminy. 

2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych 

uczniów. 

3. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie 

ma charakteru stypendium socjalnego. 

4. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach za wybitne osiągnięcia: 

1) w nauce, 

2) artystyczne. 

§ 2. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00, 

2) są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych na etapie: 

a) powiatowym od I do VI miejsca, lub 

b) regionalnym/rejonowym od I do VI miejsca, lub 

c) wojewódzkim od I do X miejsca, lub 

d) ogólnopolskim. 

3) biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych Gminy Siekierczyn oraz szkolnych uroczystościach. 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,50, 

2) są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych na etapie: 

a) powiatowym od I do III miejsca, lub 

b) regionalnym/rejonowym od I do VI miejsca, lub 

c) wojewódzkim od I do X miejsca, lub 

d) ogólnopolskim. 

3) biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych Gminy Siekierczyn oraz szkolnych uroczystościach. 

3. Kryterium ubiegania się o stypendium jest spełnienie trzech warunków, w każdej z kategorii, o których 

mowa w § 2 ust. 1 i 2. 

§ 3. 1. Z propozycją przyznania stypendium występuje do właściwego dyrektora szkoły podstawowej 

nauczyciel, wychowawca klasy, rodzice lub opiekun prawny. Wniosek o przyznanie stypendium do Wójta 

Gminy Siekierczyn składa dyrektor szkoły. 

2. Wniosek winien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną. 

3. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu I semestru oraz do 31 sierpnia  

po zakończeniu roku szkolnego. 

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez ucznia kryteriów określonych 

w niniejszym regulaminie: 
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1) kserokopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia, 

2) kserokopię arkusza ocen, bądź zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenach ucznia, 

3) opinię wychowawcy klasy. 

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Siekierczyn. 

2. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej i wypłacane jednorazowo przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna  dziecka. 

3. W przypadku nie przyznania stypendium wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany. 

4. Stypendium może zostać przyznane jednemu uczniowi z każdej klasy danej szkoły po ukończeniu 

I semestru lub roku szkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów z jednej klasy, o przyznaniu 

stypendium w pierwszej kolejności będzie decydować zajęte miejsce w konkursie, następnie osiągnięta średnia 

ocen. 

5. Jeżeli w danym oddziale nie ma wskazanego kandydata do otrzymania stypendium, wójt zadecyduje 

o przyznaniu więcej niż jednego stypendium w innym oddziale pod warunkiem, że ogólna liczba stypendiów 

nie może przewyższać liczby oddziałów w szkole. 

6. Jednemu uczniowi może być przyznane w roku szkolnym tylko jedno stypendium niezależnie od ilości 

osiągnięć. 

7. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 500,00 zł. na jednego ucznia. 

§ 5. Środki finansowe na realizację stypendiów zapewnianie są co rocznie w budżecie gminy.  
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