
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/269/21 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe dla dzieci i 

młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

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

poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327 i z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe dla dzieci 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, którego treść stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/168/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad 

udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej 

Dzierżoniów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 3483). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Jarosław Rudnicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1665



Załącznik do uchwały nr XXVIII/269/21 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

 

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe dla dzieci 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową funkcjonującą na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów; 

2) uczniu - rozumie się przez to ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej pobierającego naukę na terenie Gminy 

Miejskiej Dzierżoniów; 

3) stypendium - rozumie się przez to stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe; 

4) konkurs - rozumie się przez to konkursy, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.); 

5) olimpiada - rozumie się przez to olimpiady, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.). 

§ 3. 1. Stypendium pn. „Dzierżoniowski Smok Edukacji” przyznawane jest uczniom klas ósmych szkół 

podstawowych wraz ze statuetką Smoka Edukacji oraz z  listem gratulacyjnym. 

2. Stypendium  pn. „Dzierżoniowski Smok Edukacji” może otrzymać uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej, 

który spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał najwyższą średnią arytmetyczną z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w drugim etapie 

edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej, uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej bardzo dobrą ocenę w drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII 

szkoły podstawowej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w drugim etapie edukacyjnym 

obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

2) uzyskał wybitne indywidualne osiągnięcia w wybranej dziedzinie naukowej tzn. został finalistą konkursu na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim lub finalistą olimpiady w zawodach co najmniej drugiego stopnia 

(okręgowych) w drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uzyskał 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII 

szkoły podstawowej. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia kandydata do stypendium; 

2) adres szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium; 

3) opinie dyrektora szkoły potwierdzające kryteria uzyskania stypendium; 

4) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć kandydata; 

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na złożenie wniosku. 

4. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Dzierżoniowa. 
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§ 5. 1. Wysokość stypendium ustala corocznie Burmistrz Dzierżoniowa biorąc pod uwagę wielkość środków 

przeznaczonych na stypendia na dany rok w budżecie Gminy. 

2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w danym roku szkolnym. 

3. Burmistrz Dzierżoniowa zawiadamia Dyrektora szkoły, który złożył wniosek o przyznaniu stypendium  

dla ucznia. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego o przyznaniu stypendium. 

5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy Rodzica ucznia lub opiekuna prawnego 

wskazany we wniosku. 
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