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UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY ŚWIĘTAJNO
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 90t ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej, którego treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła
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Załącznik do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 lutego 2019 r.
Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki w nauce,
osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe określa szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, formę
i zakres tej pomocy.
2. Stypendium jest formą motywacji uczniów do jak najwyższych wyników w nauce, osiągnięć naukowych,
artystycznych lub sportowych.
3. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas I-III.
§ 2. . Stypendia, o których mowa w niniejszym programie udzielane są ze środków budżetu gminy
Świętajno, a ich wysokość jest ustalana corocznie w Uchwale Budżetowej.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową oraz publiczne lub
niepubliczne gimnazjum.
2) Uczniu – należy przez to rozumieć uczennicę lub ucznia pobierającego naukę na terenie Gminy Świętajno
bez względu na miejsce zamieszkania.
Rozdział 2.
Stypendium za wyniki w nauce
§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać uczeń, który w wyniku kwalifikacji ze semestr
poprzedzający przyznanie stypendium uzyskał:
1) w szkole podstawowej w klasach IV-VI co najmniej 5,00 z następujących przedmiotów: język polski,
matematyka, historia, język obcy, przyroda oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) w szkole podstawowej w klasach VII-VIII i klasach gimnazjalnych co najmniej 5,00 z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy, fizyka, chemia, biologia, geografia oraz
bardzo dobrą ocenę z zachowania,
§ 5. 1. Stypendium, o którym mowa w § 4 przyznawane jest na okres semestru szkolnego, następującego
bezpośrednio po semestrze, w którym uczeń spełnił wymogi kwalifikujące do przyznania stypendium.
2. Stypendium za ostatni semestr nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum przyznawane jest
bezpośrednio po upływie tego semestru. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, w której
uczeń realizował obowiązek szkolny.
3. Wysokość stypendium wynosi 100 złotych miesięcznie.
Rozdział 3.
Stypendium za osiągnięcia naukowe
§ 6. 1. Stypendium za osiągnięcia naukowe może uzyskać uczeń reprezentujący szkołę podstawową lub
gimnazjum oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i uzyskał tytuł laureata lub finalisty
w konkursie przedmiotowym/tematycznym organizowanym lub zatwierdzonym przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty.
2. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń
uzyskał osiągnięcie, o którym mowa w ust.1.
3. Wysokość stypendium wynosi od 100 do 300 złotych.
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4. Wysokość stypendium w zależności od rangi konkursu i uzyskanego tytułu ustala Wójt Gminy
Świętajno.
Rozdział 4.
Stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe
§ 7. 1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe może uzyskać uczeń reprezentujący szkołę
podstawową lub gimnazjum, który uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz:
1) Został laureatem krajowych i wojewódzkich konkursów,
2) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego z zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy
na szczeblu co najmniej rejonu, oraz miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach organizowanych
przez inne związki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. Stypendium, przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń
uzyskał osiągnięcia, k których mowa w ust. 1.
3. Wysokość stypendium wynosi od 100 do 300 złotych.
4. Wysokość stypendium w zależności od rangi konkursu/ zawodów i uzyskanego miejsca ustala Wójt
Gminy Świętajno.
Rozdział 5.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 8. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:
1) Dyrektor szkoły, rada rodziców,
2) Fundacje, stowarzyszenia, organizacje oraz podmioty wspierające działania edukacyjne na rzecz uczniów.
§ 9. 1 Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15.
2. Wzór wniosku ustala Wójt Gminy Świętajno w drodze zarządzenia.
§ 10. W ciągu 2 tygodni od złożenia wniosków Wójt Gminy Świętajno wydaje zarządzenie w sprawie
przyznania stypendium.
2. O wysokości przyznanego stypendium, terminach wypłaty rodzice uczniów zostają powiadamiani
oddzielnym pismem.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Świętajno może przyznać stypendium
z własnej inicjatywy.
§ 11. 1. Stypendysta może otrzymać dyplom, wręczany uroczyście przez Wójta Gminy Świętajno
i Przewodniczącego Rady Gminy Świętajno.
2. Informacja o uczniach, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Świętajno za wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne mogą być podane do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza przyznania stypendium za osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe.
§ 13. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Świętajno w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego
z budżetu Gminy Świętajno w terminie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia.

