
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2018 

RADY GMINY MIEDZICHOWO 

z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 

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

Dz.U. z 2018r. poz.994) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 

2018 poz. 1457) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej i realizujących 

obowiązek szkolny w szkołach na terenie Gminy Miedzichowo. 

§ 2. Środki finansowe na ten cel zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Miedzichowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/197/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 kwietnia 2010r. 

w sprawie ustanowienia tytułu „Absolwent Roku ………”. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Tadeusz Kolecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 7848



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/275/2018 

Rady Gminy Miedzichowo 

z dnia 10 października 2018 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród dla uczniów za wysokie wyniki 

w nauce 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów, zwany dalej regulaminem, 

określa warunki i zasady przyznawania tych stypendiów i nagród. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o uczniach – rozumie się przez to uczniów, zamieszkałych 

i uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miedzichowo. 

3. Celem przyznawania stypendiów i jednorazowych  nagród pieniężnych jest promowanie uczniów 

wybitnie uzdolnionych, uzyskujących bardzo wysokie wyniki w nauce. 

4. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie kl. IV – VIII szkoły podstawowej z tym, że 

uczniowie klasy IV mają prawo do ubiegania się o stypendium po ukończeniu klasy IV. 

5. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w pkt. 4 za bardzo wysokie wyniki w nauce 

uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium. 

6. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do dnia 30 czerwca danego roku 

szkolnego. 

7. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia szkoły 

podstawowej w wysokości 100,00 zł brutto za uzyskaną na świadectwie szkolnym średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5,5 i więcej. 

8. Określa się jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł brutto dla absolwentów szkół za 

uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 5,6 i więcej. 

9. W przypadku, gdy wysokość środków zaplanowanych w budżecie nie pokrywa w pełni potrzeb 

stypendialnych  i nagród, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali 

najwyższą średnią ocen. 

§ 2. Procedura przyznania  stypendium lub nagrody 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub jednorazowej nagrody pieniężnej występuje dyrektor szkoły, 

do której uczęszcza uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) dane wnioskodawcy, 

b) imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania ucznia, któremu proponuję się przyznać stypendium lub 

nagrodę pieniężną, 

c) zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uzyskanie średniej z ocen. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub jednorazowej  nagrody pieniężnej stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

§ 3. Kryteria przyznawania stypendium i nagrody 

1. Stypendium Wójta Gminy Miedzichowo, zwane dalej stypendium, może być przyznane uczniowi, który 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium uzyskał na świadectwie 

szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,5 oraz uzyskał wzorową lub 

bardzo dobrą ocenę z zachowania.  
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2. Jednorazowa nagroda pieniężna oraz tytuł laureata „Absolwent Roku” przysługuje absolwentowi szkoły, 

który uzyskał na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,6 

oraz otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Absolwent otrzymuje również nagrodę w postaci 

statuetki, aktu nadania i listu gratulacyjnego dla rodziców wg wzorów stanowiących załącznik Nr 2 i 3 do 

niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku gdy najlepszy absolwent w danym roku nie uzyska średniej 5,6 i więcej otrzyma tylko 

nagrodę w postaci statuetki, aktu nadania i listu gratulacyjnego dla rodziców wg wzorów stanowiących  

załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 4. Tryb przyznawania stypendium lub nagrody 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Miedzichowo w terminie do 

15 października danego roku szkolnego w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo. 

2. Wniosek o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej dla absolwenta szkoły składa się do Wójta 

Gminy Miedzichowo w terminie 5 dni roboczych poprzedzających zakończenie roku szkolnego  w siedzibie 

Urzędu Gminy Miedzichowo. 

3. Wójt przyznaje stypendium albo jednorazową nagrodę pieniężną. 

§ 5. Przepisy porządkowe 

1. Kryteria określone w regulaminie są minimum koniecznym, niezbędnym w celu uzyskania stypendium 

za wysokie wyniki w nauce lub nagrody pieniężnej. 

2. Wypłata stypendium za miesiące od września do grudnia, następuje do 10 grudnia każdego roku. 

3. Stypendium za miesiące od stycznia do czerwca wypłacane jest kwartalnie w terminach odpowiednio do 

10 kwietnia za pierwszy kwartał, do 10 lipca za drugi kwartał. 

4. Wypłata jednorazowej nagrody pieniężnej dla absolwenta szkoły następuje w terminie do 15 lipca 

każdego roku. 

5. O terminie wypłaty stypendium lub nagrody pieniężnej rodzice/opiekunowie prawni zostają 

poinformowany na piśmie. 

6. Listę stypendystów i nagrodzonych absolwentów szkół podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedzichowo. 

§ 6. Zmiany w regulaminie następują w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
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Załącznik Nr 1 Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wysokie wyniki w nauce 

WNIOSEK o przyznanie stypendium /nagrody Wójta Gminy Miedzichowo 

1. Dane osobowe kandydata: 

a) imię i nazwisko ………………………………………………………………………........................... 

b) data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………......................... 

c) adres zamieszkania …………………………………………………………………............................. 

d) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów …………………………………......................... 

e) nazwa szkoły …………………………………………………………………………........................... 

f) klasa ……………………………………………………………………………………......................... 

g) Imię i nazwisko oraz Nr rachunku bankowego rodzica/prawnego opiekuna ucznia, na który należy przekazać 

stypendium/ nagrodę ……………………………………………………………………........... 

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

2. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach: 

..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3. Średnia ocen w roku szkolnym :    ………………………….............................................................. 

4. Ocena  z zachowania ………………………………………………………………………................. 

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

(miejscowość i data)                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

Decyzja Wójta Gminy Miedzichowo 

Przyznaję /nie przyznaję stypendium /nagrodę* za wysokie wyniki w nauce uczniowi/absolwentowi* 

…………………………………………………………………..  w wysokości ………… zł. 

(imię i nazwisko ucznia/absolwenta) 

Słownie: …………………………………………………………… 

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

Miejscowość i data                                                            Pieczątka i podpis  Wójta 

*Niepotrzebne skreślić 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium/nagrody za wysokie wyniki w nauce , zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1000 z późn. zm.)  
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wysokie wyniki w nauce 

 

WÓJT GMINY MIEDZICHOWO 

Akt nadania 

Tytułu laureata  „Absolwent Roku ……….” 

dla 

Absolwenta ………………………………………… 

(imię i nazwisko)   

    

…………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce i wzorowe zachowanie wraz z życzeniami dalszych 

sukcesów. 

Wójt Gminy Miedzichowo 

Miedzichowo, dnia ……. czerwca        r. 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wysokie wyniki w nauce 

 

List Gratulacyjny 

Wójt Gminy Miedzichowo 

gratuluję Państwu 

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

                            (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów absolwenta)  

wyników osiągniętych przez Wasze dziecko 

w nauce i  zachowaniu 

oraz uzyskania tytułu laureata 

 „Absolwent Roku ……….” 

Jednocześnie wyrażam przekonanie, że zaprezentowana przez Wasze dziecko postawa, daje gwarancję 

dalszej efektywnej nauki, a  w przyszłości wzorowej postawy obywatelskiej w  naszej  

Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej 

Wójt Gminy Miedzichowo  

Miedzichowo, dnia …….  czerwca ………r. 
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