UCHWAŁA NR XVII/138/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887 Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowego stypendium
Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w danym roku
szkolnym, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Świeszyno.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę
stypendium określa corocznie Rada Gminy Świeszyno w uchwale budżetowej.

jednorazowego

§ 3. Do stypendium za wyniki w nauce mogą być typowani uczniowie, którzy w roku
przyznania stypendium spełniają następujące kryteria:
1) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 90% maksymalnej liczby punktów
ze sprawdzianu po klasie szóstej lub z jednej z części z egzaminów gimnazjalnych i średnią
ocen:
a) 5,5 – uczniowie szkoły podstawowej,
b) 5,2 – uczniowie gimnazjum;
2) wykazali się indywidualnymi, szczególnymi osiągnięciami potwierdzonymi uzyskaniem
tytułu laureata olimpiady lub konkursu wiedzy i umiejętności na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim bądź wyższym, a także odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi
o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój oraz uzyskali co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen:
a) 5,3 – uczniowie szkoły podstawowej,
b) 5,0 – uczniowie gimnazjum.
§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe mogą
łącznie następujące kryteria:
1) zajęli medalowe
wojewódzkim;

otrzymać

uczniowie, którzy spełniają

miejsce w indywidualnym współzawodnictwie na szczeblu co najmniej

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5.
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik
do uchwały.
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2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. Do wniosku należy dołączyć poświadczone kopie dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków, o których mowa w § 3 pkt 2, § 4 pkt 1.
4. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Świeszyno, w terminie 2 dni od dnia
posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie określonym w ust. 4 , nie będą
rozpatrywane.
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Świeszyno.
2. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się do publicznej wiadomości.
3. Dokumenty dotyczące przyznania stypendium przechowuje się w Zespole Oświaty
Samorządowej w Świeszynie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

WNIOSEK
o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym …………….
1. Dane osobowe ucznia:
1) Nazwisko i imię ……………………………………………………………………….………
2) Data urodzenia …………………………………………………………………….……….…
3) PESEL …………………………………………………………………………….……….…..
4) Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………….…
5) Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych) …………………………..………...
6) Klasa, do której uczęszcza: .........................................................................................
2. Dane dotyczące osiągnięć ucznia:
1) Średnia ocen klasyfikacji rocznej …………………………….......................................
2) Ocena z zachowania: ………………………………………….......................................
3) Wynik sprawdzianu/egzaminu (§ 3, pkt 1 uchwały XVII/138/12 Rady Gminy z dnia 26
kwietnia 2012 r.)…..................pkt.
4) Wyszczególnienie osiągnięć ucznia ( nazwa olimpiady, konkursu, wskazanie szczebla
i osiągniętego miejsca ).
....................................................................................................................................
3. Opinia Rady Pedagogicznej, data posiedzenia ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis dyrektora szkoły)
Załączniki:
1) Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
2) Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
i wykorzystywanie wizerunku ucznia.

na

przetwarzanie

danych

osobowych

4. Decyzja Wójta Gminy Świeszyno
Przyznaję
uczniowi/uczennicy
…………………………………………………………….
jednorazowe stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*,
w roku szkolnym
……....…/…….…. w wysokości …………………… zł. (słownie:
…………………………………………………………………………..……….).
* niepotrzebne

skreślić
(data i podpis)
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