
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/179/2017 

RADY GMINY ZARZECZE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze” 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2  i ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

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

§ 1. Tworzy się "Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zarzecze”. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin "Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarzecze. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 
 

 

Mariusz Pieniążek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 19 maja 2017 r.

Poz. 2037

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/179/2017 

Rady Gminy Zarzecze 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

REGULAMIN 

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze 

§ 1 

Celem programu jest: 

1) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, 

2) zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, 

3) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Zarzecze na konkursach  i olimpiadach. 

§ 2 

1. Jako formy realizacji „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze” ustanawia się stypendia  o  nazwie: „Stypendium Wójta 

Gminy Zarzecze za wysokie wyniki w nauce”. 

2. Program finansowany jest z budżetu Gminy Zarzecze. 

3. Wysokość środków na realizację Programu jest określana corocznie w uchwale budżetowej Gminy 

Zarzecze. 

§ 3 

Stypendium za wysokie wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) Uczęszczają do szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze. 

2) Są uczniami szkoły podstawowej klas IV-VIII, uczniami gimnazjum lub klas gimnazjalnych. 

3) W roku szkolnym, za które ma być przyznane stypendium, w klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

4) W roku szkolnym, za które ma być przyznane stypendium, w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co 

najmniej 5,0. 

5) W roku szkolnym, za które ma być przyznane stypendium, zdobyli tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

albo konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w tym również  o charakterze artystyczny, sportowym 

indywidualnym lub drużynowym. 

§  4 

1. Wójt Gminy może przyznać stypendium za szczególne osiągnięcia na wniosek dyrektora szkoły dla 

ucznia, który nie spełnia warunku z § 3 pkt 4. 

§ 5 

Spełnienie wymagań zawartych w § 3 i 4 nie gwarantuje otrzymania stypendium, a jedynie prawo ubiegania 

się o jego przyznanie. 

§ 6 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Zarzecze, po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, dla którego składany jest wniosek. 
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2. Wnioski za osiągnięcia w roku szkolnym składa się w terminie 4 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych do Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Zarzecze, po pozytywnym zaopiniowaniu zgodności z kryteriami 

przez merytorycznego pracownika. 

6. Stypendium o którym mowa w § 3 przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego 

następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki jego uzyskania. 

7. Stypendia są uroczyście wręczane podczas zakończenia roku szkolnego. 

§ 7. 1. Stypendium o którym mowa w § 3 wypłacane jest w postaci świadczenia pieniężnego na rachunek 

bankowy wskazany przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia. 

2. Stypendium o którym mowa w § 3 wypłacane jest przez szkołę do której uczęszcza uczeń, 

w następujących transzach: 

1) w październiku za miesiąc: IX i X 

2) w grudniu za miesiąc: XI i XII 

3) w lutym za miesiąc: I i II 

4) w kwietniu za miesiąc: III i IV 

5) w czerwcu za miesiąc: V i VI 

3. Stypendium o którym mowa w § 3 dla absolwenta szkoły wypłacane jest jednorazowo  w terminie do 

31 lipca. 

4. Stypendium o którym mowa w § 4 wypłacane jest jednorazowo lub honorowane w terminie do końca 

roku budżetowego. 

5. W uzasadnionych przypadkach stypendium można wypłacić w innym terminie. 

§ 8. 1. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku: 

1) Skreślenia z listy uczniów. 

2) Przerwania nauki w szkole. 

3) Ukarania ucznia naganą przez dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń zobowiązany jest poinformować Wójta Gminy Zarzecze 

o zaistnieniu zdarzenia, i którym mowa w ust. 1 w terminie  7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

3. Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności utraty stypendium. 

§ 9. Wysokość stypendium określi Wójt Gminy Zarzecze w Zarządzeniu, po pozytywnym zaopiniowaniu 

zgodności wniosków z kryteriami przez merytorycznego pracownika. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Wójt 

Gminy Zarzecze. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Zarzecze 
 

 

Mariusz Pieniążek 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

…………………………….. 

 (pieczęć Wnioskodawcy) 

Wójt Gminy Zarzecze 

37-205 Zarzecze 175 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze” 

za osiągnięcia w roku szkolnym  …………./…………. 

WNIOSKODAWCA: 

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły:  

Imię i nazwisko 

dyrektora szkoły: 
 

DANE UCZNIA:  

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Imiona rodziców:  

Uczeń klasy:  

Ocena z zachowania:  

Średnia ocen:  

Osiągnięcia o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim: 
 

Numer konta rodzica / 

prawnego* opiekuna: 
 

Załączniki: oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka 

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

        (miejscowość, data)                                                  (podpis wnioskodawcy) 

Opinia zgodności z kryteriami przez merytorycznego pracownika: 

Uczeń spełnia kryteria określone / nie spełnia kryteriów określonych * 

w § 3 Regulaminu „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze”. 
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Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

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

      (miejscowość, data)      (podpis pracownika merytorycznego) 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 

 

 

Mariusz Pieniążek 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka* 

Ja niżej podpisana/y ......……………..…………………………………………..……….. 

                                                                          (imię i nazwisko) 

Zamieszkała/y w ...........…...……………………………………………..…………..…... 

                                                                          (dokładny adres) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ucznia: 

…………………………………………………..…………… 

                                                                    (imię i nazwisko ucznia) 

i wyrażam zgodę: 

1) na złożenie wniosku przez dyrektora szkoły o przyznanie stypendium dla mojego dziecka w ramach 

„Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zarzecze”. 

2) na przetwarzanie przez Gminę Zarzecze danych osobowych mojego dziecka, zawartych we wniosku, 

w celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendium zgodnie z regulaminem „Gminnego 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Zarzecze”. 

3) na udostępnianie jego imienia, nazwiska, szkoły i wizerunku w celu informacji społeczeństwa 

o przyznanym stypendium na stronie internetowej gminy, szkoły oraz  w mediach lokalnych - zgodnie 

z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) 

oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. 

poz. 666); 

4) Potwierdzam jednocześnie, że zapoznano mnie z celem zbierania danych, prawem wglądu do nich 

i prawem ich poprawiania, dobrowolnością podania danych oraz o uprawnieniach wynikających 

z art. 32 ust 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. 

poz. 922) 

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

     (miejscowość, data)                              (podpis rodzica lub  

                         opiekuna prawnego dziecka) 

* Nie właściwe skreślić 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 
 

 

Mariusz Pieniążek 
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