
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/434/2018 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

w sprawie regulaminu  udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń.zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń.zm.) 

Rada Miejska Skoczowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się regulamin przyznawania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, które stanowią załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Poz. 2809



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/434/2018 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Gminy Skoczów 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Corocznie stypendia przyznaje się maksymalnie 30 uczniom spośród zamieszkujących na stałe w Gminie 

Skoczów uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów. Stypendium ma  charakter  

pieniężny i jest wypłacane na podany numer rachunku bankowego ucznia  lub numer rachunku bankowego 

rodzica/opiekuna prawnego – według decyzji rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Wysokość Stypendium wynosi nie więcej niż 200 zł miesięcznie dla uczniów klas 4-7 szkół 

podstawowych i drugich klas oddziałów gimnazjalnych. Dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz 

trzecich klas oddziałów gimnazjalnych stypendium w wysokości do 1000 zł jest wypłacane jednorazowo. 

3. Stypendium przyznaje się na kolejne półrocze nauki następujące po półroczu ocenianym na potrzeby 

przyznania stypendium. 

4. Uprawnienie do pobierania stypendium może być odebrane ze skutkiem od czasu podjęcia decyzji w tej 

sprawie w przypadku: 

1) popełnienia przez ucznia przestępstwa, 

2) rażącego naruszenia statutu szkoły, 

3) podejmowania działań szkodzących dobremu imieniu gminy lub szkoły, 

4) zmiany miejsca zamieszkania poza obszar gminy Skoczów. 

5. Uprawnienie do pobierania stypendium może być zawieszone przez Burmistrza Miasta Skoczowa 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia jednej z przesłanek, o której mowa w § 1 ust. 4 do czasu 

wyjaśnienia lub odebrania uprawnienia. 

§ 2. Przyznawanie stypendium 

1. Stypendium przyznaje się uczniom szkoły podstawowej, w tym także oddziałów gimnazjalnych, 

z wyłączeniem klas I-III szkoły podstawowej, którzy: 

1) posiadają średnią ocen za ostatnie półrocze przed złożeniem wniosku nie niższą niż określoną przez 

Komisję Stypendialną bądź 

2) są laureatami finałów olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

i posiadają średnią ocen za ostatnie półrocze przed złożeniem wniosku nie niższą niż określoną przez 

Komisję Stypendialną dla laureatów. 

3) uzyskali osiągnięcia artystyczne na szczeblu o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiadają średnią ocen 

za ostatnie półrocze przed złożeniem wniosku nie niższą niż określoną przez Komisję Stypendialną dla 

laureatów. 

2. Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium w przypadku osiągnieć, o których mowa w ust. 1 jest 

posiadanie przez ucznia oceny z zachowania nie niższej niż bardzo dobry. 

3. Minimalne wysokości średnich ocen o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala każdorazowo przy 

ocenianiu Komisja Stypendialna. 

4. Nie stanowi przeszkód do uzyskania stypendium otrzymywanie przez laureata innych stypendiów, 

nagród oraz świadczeń, zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym. 

5. Warunkiem przyznania stypendium uczniowi jest wywiązywanie się przez niego z podstawowych 

obowiązków ucznia, niekaralność i wzorowa postawa w zakresie przestrzegania norm społecznych. Opis 

spełniania tego kryterium jest elementem umotywowania wniosku. 
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§ 3. Tryb zgłaszania kandydatów i wyboru stypendystów 

1. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły wraz z rodzicem lub innym opiekunem prawnym na formularzu, 

którego wzór jest zamieszczony w załączniku. Wniosek powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną 

szkoły. 

2. Wniosek powinien być szczegółowo  umotywowany i powinien zawierać opis osiągnięć w świetle 

podanych wyżej kryteriów. 

3. Osiągnięcia uczniów powinny być potwierdzone kserokopiami wykazu ocen za półrocze, dyplomu bądź 

innego dokumentu stwierdzającymi uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 2  ust. 1. 

4. Wnioski  o przyznanie stypendium na dane półrocze należy  składać  do  1 marca oraz 30 czerwca   

każdego  roku w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie. 

5. W szczególnych okolicznościach termin składania wniosków może zostać zmieniony zarządzeniem 

Burmistrza. 

6. Opinię w sprawie wyboru stypendystów wydaje Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Skoczowa. W skład Komisji wchodzą dyrektorzy szkół podstawowych  z terenu gminy 

Skoczów lub osoby przez nie upoważnione oraz nie więcej niż trzy inne osoby wskazane przez Burmistrza. 

7. Ustalenia Komisji są przedstawiane Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję co do przyznania 

stypendium i jego wysokości. 

8. Decyzja Burmistrza w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna. 

9. Decyzje w sprawach przyznania stypendiów Gminy Skoczów wydawane są odpowiednio w terminach: 

do 21 marca oraz do 30 sierpnia każdego roku. 
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Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium Gminy 

Skoczów 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

Nazwa szkoły 
 

Imię i nazwisko 

ucznia/ 

klasa/oddział 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU: 
 

 

 

 

Wykaz załączników:  

Imię, nazwisko, data 

i podpis 

wnioskujących 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

Rodzic/inny opiekun prawny 

Opinia Rady 

Pedagogicznej  
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