UCHWAŁA NR XX/129/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce
Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz.1481 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 14a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Tracą moc uchwały: nr XII/102/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki oraz nr V/37/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy
Pszczółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr XX/129/20
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2020 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki
za wysokie wyniki w nauce

§ 1. 1. W ramach wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w szkołach na terenie
gminy Pszczółki, udzielana jest pomoc w formie stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie
wyniki w nauce, zwane dalej „stypendium”.
2. Stypendium ma charakter motywacyjny.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określana jest każdorazowo na
dany rok budżetowy w uchwale budżetowej Gminy Pszczółki.
§ 3. O uzyskanie stypendium za wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym mogą ubiegać
się uczniowie pobierający naukę w klasach VI - VIII szkół podstawowych na terenie gminy
Pszczółki, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy na zakończenie I półrocza w danym roku
szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce, przez co rozumie się spełnienie:
1) warunku koniecznego: uzyskania w I półroczu danego roku szkolnego średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej co najmniej 5,20;
2) warunku dodatkowego: reprezentowania Gminy Pszczółki w konkursach i olimpiadach.
§ 4. 1. Ustala się następującą wysokość stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki
w nauce:
1) za wysokie wyniki w nauce przy średniej ocen 5,2- 5,5, wysokość stypendium wynosi 50,00 zł
miesięcznie;
2) za wysokie wyniki w nauce przy średniej ocen 5,2 - 5,5 oraz uczestnictwa w konkursach
i olimpiadach w dziedzinie humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, wysokość
stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie;
3) za wysokie wyniki w nauce przy średniej ocen powyżej 5,5, wysokość stypendium wynosi 100,00
zł miesięcznie;
4) za wysokie wyniki w nauce przy średniej ocen powyżej 5,5 oraz uczestnictwa w konkursach
i olimpiadach w dziedzinie humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, wysokość
stypendium wynosi 150,00 zł miesięcznie.
2. Dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i reprezentowali Gminę Pszczółki
w konkursach/olimpiadach, przyznaje się jednorazowe stypendium w następującej wysokości:
1) 150,00 zł dla laureata konkursu lub olimpiady w dziedzinie humanistycznej lub matematycznoprzyrodniczej na szczeblu powiatowym;
2) 200,00 zł dla laureata konkursu lub olimpiady w dziedzinie humanistycznej lub matematycznoprzyrodniczej na szczeblu wojewódzkim;
3) 300,00 zł dla laureata konkursu lub olimpiady w dziedzinie humanistycznej lub matematycznoprzyrodniczej na szczeblu krajowym;
§ 5. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1, występuje dyrektor
szkoły, w terminie do 5 dni po zakończeniu pierwszego półrocza danego roku szkolnego, a w roku
szkolnym 2019/2020 - w terminie do 30 marca 2020 r. Wzór wniosku stanowi załącznik do
regulaminu.
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2. Z wnioskami o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 2, występuje dyrektor szkoły,
w terminie do 5 dni po zakończeniu danego roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik do
regulaminu.
§ 6. 1. Stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1, przyznawane jest po zakończeniu pierwszego
półrocza danego roku szkolnego i jest wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez
rodzica, w okresach comiesięcznych, do końca każdego miesiąca, począwszy od lutego do czerwca
danego roku kalendarzowego. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium zostanie wypłacone
w miesiącach kwiecień - czerwiec 2020 z wyrównaniem od miesiąca lutego 2020.
2. Stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 2, przyznawane jest po zakończeniu danego roku
szkolnego i jest wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez rodzica, w terminie do 31
sierpnia danego roku.
§ 7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§ 8. Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki dla uczniów za wysokie wyniki
w nauce obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020.
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Załącznik do Regulaminu
przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki
za wysokie wyniki w nauce

WNIOSEK o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pszczółki
za wysokie wyniki w nauce

Dane kandydata do otrzymania stypendium:

Imię i nazwisko kandydata
Nazwa szkoły i oddziału
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Nr konta bankowego kandydata lub
rodzica kandydata
Osiągnięcia kandydata:

Średnia
ocen
ucznia

Udział w konkursie/
olimpiadzie

Zajęte miejsce
w konkursie/
olimpiadzie na
szczeblu
powiatowym

Zajęte miejsce
w konkursie/
olimpiadzie na
szczeblu
wojewódzkim

Zajęte miejsce
w konkursie/
olimpiadzie na
szczeblu
krajowym

Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcia):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................
miejscowość, data

………………..………………
podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium Wójta Gminy Pszczółki, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119. s. 1, dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznania ww. stypendium.
……………………………………..
podpis rodzica kandydata

Id: DAA101C3-6320-4843-B3CB-4693C5B72101. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Kompetencje rady do podjęcia
uchwały określającej zasady udzielania stypendiów uzależniono od przepisu szczególnego,
upoważniającego radę do działania w tym zakresie. Przepisem szczególnym jest art. 90t ust. 4 ustawy o
systemie oświaty, na podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Ustanowienie pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów jest dostrzeżeniem
sukcesów uczniów oraz zachęceniem do osiągania wysokich wyników w nauce i dalszego rozwoju
osobistego.
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