
 

 

UCHWAŁA NR XLII/332/2017 

RADY GMINY KRASNE 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne. 

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

poz. 1875), oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943), Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny Gminy Krasne, będący pomocą materialną dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie 

Programu Stypendialnego Gminy Krasne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne. 

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

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wniosków składanych za rok szkolny 2017/2018. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krasne 

 

Marian Jachowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 24 listopada 2017 r.

Poz. 3917



Załącznik do Uchwały Nr XLII/332/2017 

Rady Gminy Krasne 

z dnia 27 października 2017 r. 

Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia 

naukowe, sportowe, artystyczne dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne. 

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały i uczęszczający do szkoły podstawowej na terenie 

Gminy Krasne. 

§ 3. 1. Dyrektor szkoły składa wnioski o przyznanie stypendium wraz z punktacją do Urzędu Gminy 

Krasne, w terminie do dnia 30 czerwca, po zakończeniu roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik 

do Regulaminu. 

2. Wójt Gminy Krasne na wniosek powołanej przez siebie Komisji Stypendialnej, dokonuje weryfikacji 

złożonych wniosków i ustala ostateczną listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium. 

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Gminy z każdego sołectwa, 

oraz wskazany pracownik zajmujący się sprawami oświaty. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Krasne przyznaje stypendium za rok szkolny. 

2. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, przelewem na wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego) 

ucznia konto, w terminie 14 dni od dnia wydania przez Wójta zarządzenia w sprawie przyznania stypendium. 

3. Stypendia przyznaje się uczniom szkoły podstawowej od klasy piątej. 

§ 5. Wysokość stypendium wynosi 1000,00 zł. 

§ 6. 1. Stypendia otrzymają uczniowie, którzy spełnili łącznie następujące  warunki: 

a) w klasyfikacji rocznej uzyskali ocenę z zachowania przynajmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen 

przynajmniej: 

5,00 - w szkołach podstawowych, 

4,80 - w klasach gimnazjalnych, 

b) znaleźli się w gronie 50 uczniów z najwyższą ilością punktów za osiągnięcia określone w § 7 Regulaminu. 

2. Jeżeli na miejscu 50 w rankingu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) uczniowie uzyskają taką samą liczbę 

punktów, o wyborze decyduje w kolejności: średnia ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.1  lit. a), 

następnie ocena z zachowania. 

3. Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych planów 

nauczania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych. Do średniej ocen wlicza się oceny z religii lub etyki, jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia. 

§ 7. 1. Punktowane będą osiągnięcia w nauce, zachowaniu, a także osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych, w tym wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych  i innych, oraz praca w organizacjach 

i stowarzyszeniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Za uzyskane osiągnięcia uczeń może uzyskać następującą liczbę punktów: 

1) 1 pkt za każdą 0,1 ponad średnią ocen 5,0 w szkołach podstawowych i 4,80w klasach gimnazjalnych; 

2) 3 pkt za wzorowe zachowanie; 

3) olimpiady przedmiotowe, konkursy organizowane przez MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty: 

- 15 pkt dla laureata; 

- 10 pkt dla finalisty etapu centralnego lub wojewódzkiego; 
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- 5 pkt za awans do etapu rejonowego; 

4) inne konkursy (przedmiotowe, w tym wiedzy, artystyczne, zawody sportowe, itp.): 

a) na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim: 

- 5 pkt za 1 miejsce, 

- 4 pkt za 2 miejsce, 

- 3 pkt za 3 miejsce, 

- 2 pkt za wyróżnienie, 

b) na poziomie powiatowym rejonowym i gminnym: 

- 3 pkt za 1 miejsce, 

- 2 pkt za 2 miejsce, 

- 1 pkt za 3 miejsce, 

5) za osiągnięcia w drużynie (zespole) na poziomie konkursów określonych w § 7 ust.2 pkt 4) ppkt a) 

i ppkt b), uczeń otrzymuje 1 pkt, bez względu na to, które miejsce zajęła drużyna (zespół). 

Łącznie za osiągnięcia w innych konkursach opisanych w pkt. 4 uczeń może otrzymać maksymalnie 

15 punktów; : 5 punktów za konkursy przedmiotowe, 5 punktów za konkursy artystyczne i 5  punktów 

za zawody sportowe. 

W przypadku konkursów i zawodów sportowych, w pierwszej kolejności punktowane są osiągnięcia 

indywidualne. 

6) praca na rzecz społeczności szkolnej w organizacjach szkolnych (samorząd uczniowski, inne organizacje 

działające w szkole) lub w stowarzyszeniach i organizacjach działających na terenie Gminy Krasne: 1 pkt 

za jednorazową działalność, 2 pkt za działalność powtarzającą się, 3 pkt za działalność ciągłą (roczną), 

7) w przypadku szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane od 1 lipca danego roku do 

30 czerwca następnego roku. 

§ 8. 1. Stypendium może być przyznane również na wniosek Komisji Stypendialnej uczniowi, który 

przyczynił się w szczególny sposób do promocji gminy w kraju lub poza jego granicami, pomimo 

nie spełnienia warunku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt a 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może być przyznane w innej wysokości niż stypendium określone 

w § 5. 

§ 9. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3917



 

Załącznik do Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla 
uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

I.Dane ucznia: 

1.Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………. 

2.Adres zamieszkania: ……………………………………………………………… 

3.Data urodzenia: ……………………………………………………………….…… 

4.Szkoła i klasa: …………………………………………………………………….. 

5.Imię i nazwisko wychowawcy: ……………………………………………….….. 

 

II.Opinia szkoły/wychowawcy/ potwierdzająca kryteria uzyskania stypendium: 

1.Ocena z zachowania: ………………………………………………………....…… 

2.Średnia ocen ucznia: ………………………………………………………………. 

3.Liczba punktów za osiągnięcia określone w § 7 ust. 2: 

1)średnia powyżej 5,0 w szkole podstawowej  lub 4,8 w klasach gimnazjum: ……………pkt; 

2)wzorowe zachowanie: ………… pkt; 

3)olimpiady, konkursy przedmiotowe ……… pkt; 

4)inne osiągnięcia artystyczne, sportowe, naukowe: 

a)jakie …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…   ……………… pkt; 

b)jakie …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….…    ……………….pkt. 

5) za osiągnięcia w drużynie: ………… pkt. 

6)Praca na rzecz społeczności szkolnej i innej: ………….. pkt. 

 

Łączna liczba punktów: …………….. 

 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

…………………………………. 

(data i podpis wychowawcy klasy) 
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III.Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na złożenie wniosku o przyznanie stypendium: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 
przyznania i wypłaty stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. 

       

…………………………..……….. 

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Oświadczam, że dane zawarte w części I i II wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

…………………………..……….. 

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

Komisja Stypendialna postanowiła:    przyznać/ nie przyznać stypendium 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej ………………………………………. 
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