Uchwała Nr 0007.XXV.158.2016
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 23 listopada 2016 roku
w sprawie Programu wspierania edukacji w formie stypendiów przyznawanych za
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Na podstawie 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.) oraz na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
Rada Gminy Suchy Dąb,
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program wspierania edukacji w formie przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Heś

Załącznik
do Uchwały Nr 0007.XXV.158.2016
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 23 listopada 2016 r.

Program wspierania edukacji w formie przyznawania stypendium za wyniki w nauce
i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zwany dalej
„Programem”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową i gimnazjum o uprawnieniach szkoły
publicznej, kształcącą na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
2) uczniu - rozumie się przez to ucznia szkoły określonej w rozdz. 2 ust. 2, mieszkańca
Gminy Suchy Dąb,
Rozdział 2.
Cele i formy realizacji Programu
1. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia o nazwie: „Stypendium za
wyniki w nauce” oraz „Stypendium za wybitne osiągnięcia”.
2. Stypendium może być przyznane, do czasu ukończenia kształcenia, uczniom szkół:
a) podstawowych (klasy VI),
b) gimnazjum.
3. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie
działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce;
2) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Suchy Dąb w konkursach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
3) dążenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia
własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej;
4) pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.
Rozdział 3.
Stypendium za wyniki w nauce
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być
przyznane stypendium, uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,30 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,25 – w przypadku uczniów szkoły gimnazjalnej,
2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć dydaktycznych;
3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) rodzic, opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni;
2) szkoła do której uczeń uczęszcza /dyrektor, nauczyciel, wychowawca klasy/.
Rozdział 4.
Stypendium za wybitne osiągnięcia
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być
przyznane stypendium, uzyskali wzorową ocenę z zachowania,
b) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć dydaktycznych,
c) uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego, artystycznego lub zawodów sportowych
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny
przyczynił się do promocji Gminy Suchy Dąb w kraju lub poza jego granicami.
3. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane
w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane
stypendium.
4. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na
różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) rodzic, opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni;
2) szkoła do której uczeń uczęszcza /dyrektor, nauczyciel, wychowawca klasy/, trener, klub
sportowy.
Rozdział 5.
Zasady i tryb przyznawania stypendiów
1. Wnioski o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik do Programu
składa się do 15 września danego roku lub po zakończenia pierwszego semestru nauki.
2. Stypendium wypłacane jest w okresie pobierania nauki w szkole.
3. W roku szkolnym 2016/2017 wnioski składa się do dnia 15 stycznia 2017 r.
4. Stypendium przyznaje się na okres od września do stycznia oraz od lutego do czerwca
roku szkolnego następującego po zakończonym semestrze, w którym zostały spełnione
przesłanki do jego uzyskania.
5. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się miesięcznie.
6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi:
1) w szkole podstawowej 100,00 zł miesięcznie;
2) w gimnazjum 150,00 zł miesięcznie,
7. Stypendium za wybitne osiągnięcia wypłaca się jednorazowo w kwocie 200,00 zł.
8. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Suchy Dąb wg wzoru
stanowiącego załącznik do Programu.
9. Do wniosku dołącza się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających
wyniki w nauce lub uzyskanie osiągnięć, o których mowa w rozdziale III i w rozdziale IV
oraz opinię dyrektora szkoły. W przypadku wyznaczenia osoby upoważnionej przez dyrektora
szkoły do wniosku należy dołączyć imienne upoważnienie.
10. W przypadku uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum dyrektor
szkoły zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły w roku

szkolnym (semestrze), na który zostało przyznane stypendium, w terminie do 20 września
danego roku szkolnego.
11. W razie zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za wyniki w nauce i stypendium
za wybitne osiągnięcia przyznaje się stypendium za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa
się nie więcej niż o 20 % miesięcznej wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia.
12. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Suchy Dąb.
Rozdział 6.
Wypłata stypendiów
1. Stypendium wpłacane jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb lub
przekazywane jest przelewem na wskazane konto (w terminie do 25-go każdego miesiąca w
przypadku stypendium za wyniki w nauce).
2. Utrata prawa do stypendium następuje w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów;
2) rezygnacji ucznia ze szkoły;
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy
zachowania,
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie
pisemnej) Wójta Gminy Suchy Dąb o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 2.
4. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania (w formie pisemnej) Wójta Gminy Suchy
Dąb o zmianach dotyczących informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium
(w szczególności:, adresu do korespondencji, danych niezbędnych do sporządzenia informacji
o wysokości wypłaconego stypendium, numeru rachunku bankowego).
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Suchy Dąb po otrzymaniu kompletu dokumentów, biorąc pod uwagę kwotę
środków budżetowych przeznaczoną na ten cel, określoną w uchwale budżetowej na dany
rok, rozstrzyga o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Heś

Załącznik do Programu wspierania edukacji w formie stypendiów przyznawanych za wyniki
w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie
Suchy Dąb
Termin złożenia wniosku
15 września/ ………………*

WNIOSEK
o przyznanie stypendium*
za wyniki w nauce
za szczególne osiągnięcia

Data wpływu ……………………………………

Imię
Nazwisko

Wnioskodawca

Adres
Telefon kontaktowy
Imię
Nazwisko
PESEL
Miejsce urodzenia

Dane ucznia

Adres zamieszkania
Nazwa szkoły, klasa
Średnia ocen z ostatniego
roku szkolnego lub semestru
Ocena z zachowania

Udokumentowane
osiągnięcia

1. Udział w konkursach (olimpiadach – nazwa, etap, osiągnięcie)
………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. Udział w zawodach sportowych (etap, osiągnięcia indywidualne, zespołowe)
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

* Zakreślić odpowiednie

Załączniki:
1. Potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego.
2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające średnią ocen.
3. Dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursach (olimpiadzie) na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim, międzynarodowym.
4. Potwierdzona kserokopia osiągnięć sportowych na poszczególnych szczeblach.

…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

