
 

 

UCHWAŁA NR 99/XXXI/2016 

RADY GMINY RĘDZINY 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rędziny” 

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  

ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446, z późn. zm.) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium i przyznawania nagród Wójta Gminy Rędziny dla 

najzdolniejszych uczniów w brzmieniu określonym  w „Regulaminie przyznawania Stypendium i Nagród 

Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rędziny”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rędziny nr 23/XXIII/2016 z dnia 29.03.2016r. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Maciej Mróz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 6660



Załącznik do Uchwały Nr 99/XXXI/2016 

Rady Gminy Rędziny 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM I NAGRÓD WÓJTA GMINY RĘDZINY 

DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RĘDZINY 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów oraz zakup nagród określa 

Rada Gminy Rędziny. 

2. Celem stypendium oraz nagród  jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce 

oraz posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz sportu. 

3. Przyznanie stypendium lub nagrody powinno pobudzać twórcze myślenie, mobilizować do dalszej pracy 

nad sobą, sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy  

w praktycznym działaniu. 

4. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów. 

5. Stypendium ma formę pieniężną i przyznawane jest w wysokości od 500,00 zł do 1 000,00 dla ucznia. 

Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Rędziny. 

6. Stypendia przyznawane są raz w roku i wypłacane jednorazowo w formie gotówki lub na rachunek 

bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

8. Stypendium oraz nagrody Wójta Gminy Rędziny są adresowane dla uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny. 

9. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub więcej wysokich wyników 

naukowych, przyznaje się jedno stypendium lub nagrodę za najlepszy  z osiągniętych wyników. 

10. Wnioski o stypendium lub nagrodę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny od dnia  

1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku. 

Kryteria i tryb przyznawania stypendium oraz nagród 

§ 2. 1. Stypendium lub nagrodę mogą otrzymać uczniowie publicznych szkół podstawowych oraz 

gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

nauki, sportu, kultury i sztuki. 

§ 3. Stypendia: 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze, sztuce może otrzymać uczeń, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

a) jest laureatem miejsc punktowanych (I – III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, olimpiady, turnieju organizowanego zgodnie  

z obowiązującym prawem oświatowym lub uzyskał w danym roku szkolnym międzynarodowy certyfikat 

potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język 

niemiecki: Goethe Zertyfikat B1 lub C1); 

b) uzyskał wysoką roczną średnią ocen – powyżej 4,75; 

c) posiada co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania. 
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3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a) zdobył co najmniej 3 miejsce w organizowanych przez Polski Związek Sportowy zawodach w sportach 

indywidualnych lub zespołowych (mistrzostwach Polski, puchar Polski, w różnych kategoriach wiekowych, 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży); 

b) uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,75; 

c) posiada bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania fizycznego; 

d) posiada co najmniej dobrą roczną ocenę zachowania. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być również przyznane za inne osiągnięcia 

w tym w dziedzinie kultury, sztuki itp. 

§ 4. Nagrody: 

1. Nagroda rzeczowa przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) uzyskanie tytułu laureata przedmiotowego konkursu wojewódzkiego organizowanego przez  Śląskie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

b) uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego konkursu wojewódzkiego organizowanego przez  Śląskie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

c) uzyskanie tytułu laureata lub I miejsca w przedmiotowych konkursach ogólnopolskich (np. Kangur, 

Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki itp.); 

d) za uzyskanie tytułu laureata lub zdobycie I miejsca w konkursach z określonej dziedziny wiedzy 

organizowanych przez lokalne instytucje oświatowe, samorządowe, jednostki rządowe i organizacje 

pozarządowe; 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie tytułu laureata lub I miejsca w konkursie w dziedzinie kultury o zasięgu ogólnopolskim 

organizowanym przez instytucje kultury i kulturalne organizacje rządowe; 

b) uzyskanie II miejsca w konkursie w dziedzinie kultury o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez 

instytucje kultury i kulturalne organizacje rządowe; 

c) uzyskanie tytułu laureata lub I miejsca w konkursie w dziedzinie kultury o zasięgu przynajmniej 

wojewódzkim organizowanym przez instytucje, organizacje i inne jednostki. Przez laureata lub 

zdobywcę I miejsca konkursu, przeglądu lub festiwalu rozumie się osobę, która wcześniej przeszła 

przynajmniej dwa stopnie eliminacji w zgłoszonym przedsięwzięciu; 

d) za zajęcie miejsca od I do III w innych grupowych przedsięwzięciach kulturalnych przynajmniej na 

szczeblu wojewódzkim; 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie tytułu medalisty lub od I  do III miejsca w finałach wojewódzkich zawodów organizowanych 

przez Śląskie  Kuratorium Oświaty w Katowicach i Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku 

Sportowego; 

b) uzyskanie tytułu medalisty lub od  I do III miejsca finałów krajowych zawodów organizowanych przez 

ogólnopolską federację lub związek sportowy w danej dyscyplinie sportu; 

c) uzyskanie od I do III miejsca finałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez ogólnopolską 

federację lub związek sportowy w danej dyscyplinie sportu; 

d) za zajęcie miejsca od I do III w grach zespołowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim; 

2. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie w zależności od oceny osiągnięć ucznia. 

§ 5. 1. Kandydatów do stypendium lub nagrody mogą zgłaszać: 

1) dyrektorzy szkół, 
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2) dyrektorzy instytucji kulturalnych i sportowych, 

3) rodzice lub opiekunowie prawni; 

4) zainteresowani uczniowie, 

5) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. 

2. Stypendium lub nagroda może być również przyznane z inicjatywy Wójta Gminy Rędziny. 

3. Zgłoszenia kandydata  dokonuje się na wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy 

Rędziny dla uzdolnionych uczniów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Do wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody należy dołączyć: 

1) kopie świadectw szkolnych z roku szkolnego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku, 

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku, 

3) kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych, którego 

wzór stanowi załącznik do wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 6. 1. Stypendium lub nagrodę przyznaje się odpowiednio za poprzedni rok szkolny, w formie 

jednorazowego świadczenia. 

2. Kandydat ma prawo ubiegać się o stypendium lub nagrodę po zakończeniu każdego roku szkolnego. 

§ 7. 1. Oceny wniosków dokonuje 5 osobowa Komisja powołana przez Wójta Gminy Rędziny w drodze 

zarządzenia. 

2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do dnia 20 października danego roku oraz sporządza listę 

wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium lub nagrody oraz listę wniosków nie spełniających 

wymogów do ich rekomendacji. 

3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej 3 członków Komisji. 

4. Wójt Gminy Rędziny podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 2 oraz 

ustalenia wysokości stypendium. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Jednemu uczniowi, w danym roku szkolnym, może być przyznane tylko jedno stypendium lub 

nagroda niezależnie od ilości i rangi osiągnięć. 

2. Przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy Rędziny nie jest zależne od warunków materialnych 

kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień. 

3. Wysokość stypendium oraz ilość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych na ten 

cel oraz od ilości wniosków spełniających kryteria określone niniejszym regulaminie. 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

Stypendium lub nagrody Wójta Gminy Rędziny dla uczniów 

dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny 

CZĘŚĆ A 

Wniosek o przyznanie stypendium/ nagrody: 

DANE WNIOSKODAWCY 

nazwa lub nazwisko i imię  

adres  

nr telefon, e-mail  

DANE KANDYDATA 

nazwisko i imię  

nr PESEL  

adres zamieszkania  

Nazwiska i imiona 

rodziców/opiekunów prawnych 

 

nr telefonu rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

nazwa szkoły, do której uczęszcza 

kandydat 

 

klasa do której uczęszcza kandydat  

CZĘŚĆ B 

Informacja w zakresie spełnienia warunków koniecznych. 

Zaświadcza się, że kandydat do Stypendium lub nagrody Wójta Gminy Rędziny na koniec roku 

szkolnego ................../ ..................: 

- uzyskał ocenę z zachowania na poziomie …………………….. 

- uzyskał średnią ocen na poziomie ................................ 

- laureat jakiego konkursu/olimpiady o zasięgu wojewódzkim/ 

krajowym/międzynarodowym)…………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

miejscowość, dnia                                                                          pieczątka i podpis Dyrektora 
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CZĘŚĆ C. 

Dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego wniosku, potwierdzające spełnienie warunków  

o kreślonych w § 2 ust. 2, 3, 4 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rędziny  w uznaniu 

osiągnięć w dziedzinie nauki, kultury sztuki lub sportu. 

1. .......................................................................................... 

2. .......................................................................................... 

3. .......................................................................................... 

4. .......................................................................................... 

5. .......................................................................................... 

6. .......................................................................................... 

7. .......................................................................................... 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym  

i zobowiązuję się na wezwanie przedłożyć do wglądu oryginały wymienionych wyżej dokumentów. 

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

(miejscowość, dnia)              (podpis Wnioskodawcy) 

CZĘŚĆ D. 

Oświadczenie opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata. 

W związku z ubieganiem się o jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Rędziny oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Gminy 

Rędziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922). 

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

(miejscowość, dnia)                                 (podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata) 
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