Załącznik
do uchwały nr XLVI/370/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 25 czerwca 2018 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

§1
Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a. Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Wspierania Uzdolnionych
Uczniów,
b. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Grodzisko Dolne,
c. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
d. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia a także absolwenta, który jest uprawniony
do złożenia wniosku o stypendium w roku kalendarzowym, w którym ukończył szkołę
o której mowa w § 3,
e. Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć także szkołę gimnazjalną.
§2
Cel Programu
1. Program ma na celu wspieranie, docenianie i promowanie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, osiągających wybitne wyniki m. in. w dziedzinach
nauki, kultury i sportu.
2. Cel Programu realizowany jest poprzez stypendium przyznawane przez Wójta na wniosek
podmiotu określonego w § 6 ust. 2.
§3
Uprawnieni do stypendium
1. W ramach Programu stypendium może być przyznane:
1) Uczniowi szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy niezależnie od
zamieszkiwania ucznia na terenie Gminy,
2) Uczniowi oraz absolwentowi szkoły ponadpodstawowej zamieszkałemu na terenie
Gminy.
2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli czwartą
klasę.

§4
Kryteria przyznawania stypendium
1. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zachowanie za ostatnie półrocze ocenione
jest na poziomie co najmniej dobrym oraz który w ostatnim półroczu spełnił przynajmniej
jeden z poniższych warunków:
a) uzyskał średnią ocen co najmniej:
 5,0 – średnia ocen ze szkoły podstawowej,
 4,8 – średnia ocen ze szkoły ponadpodstawowej,
b) został laureatem olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na
szczeblu co najmniej wojewódzkim,
c) został laureatem konkursu sportowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
d) reprezentował szkołę lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach itp. na
szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. Wnioski absolwentów rozpatrywane są według kryteriów obowiązujących dla szkoły, którą
ukończył.
3. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.
§5
Wysokość stypendiów
1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) Stypendium I stopnia – w łącznej wysokości od 500 do 750 zł
2) Stypendium II stopnia – w łącznej wysokości od 250 do 500 zł
3) Stypendium III stopnia – w łącznej wysokości od 100 do 250 zł
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.
3. Wysokość stypendium w ramach każdej kategorii ustalana jest zarządzeniem Wójta.
§6
Procedura składania wniosku
1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta w terminach:
1) do 20 września,
2) do 20 lutego.
2. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury i sportowych,
2) trenerzy, prezesi klubów sportowych,
3) organizacje pozarządowe,
4) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
3. Wnioski składane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. W celu rozpatrzenia wniosku niezbędne jest złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby związane z rozpatrzeniem wniosku. W przypadku, gdy
kandydat do stypendium jest niepełnoletni oświadczenie składane jest według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu i podpisywane przez rodzica lub opiekuna

prawnego. Pełnoletni kandydaci do stypendium składają oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
§7
Rozpatrywanie wniosków
1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną, zwana dalej Komisją, powoływaną
Zarządzeniem Wójta.
2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisja odrzuca wnioski niespełniające kryterium przyznania stypendium określonego
w Regulaminie.
4. Komisja rozpatruje wnioski przyznając zgłoszonym kandydaturom punkty w następujących
kategoriach:
1) średnia ocen,
2) osiągnięcia naukowe,
3) osiągnięcia sportowe,
4) pozostałe osiągnięcia,
5) aktywność społeczna.
5. W każdej kategorii kandydat do stypendium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
6. Ostateczna liczba punktów kandydata wynika z zsumowania punktów w poszczególnych
kategoriach.
7. Komisja przedstawia Wójtowi listę rankingową kandydatów do stypendium uszeregowaną
według uzyskanych punktów wraz z propozycją kategorii stypendium, w terminie:
1) dla wniosków składanych do 20 września – w terminie do 10 października,
2) dla wniosków składanych do 20 lutego – w terminie do 10 marca,
8. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz o kategorii stypendium ostatecznie
decyduje Wójt na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.
9. Wójt rozpatruje propozycje Komisji w terminie:
1) dla wniosków składanych do 20 września – w terminie do 20 października,
2) dla wniosków składanych do 20 lutego – w terminie do 20 marca,
10. O przyznaniu stypendium, jego wysokości oraz terminie wypłaty uczeń zostaje powiadomiony
w formie pisemnej.
11. Uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje dyplom, który może być wręczony
uroczyście na Sesji Rady Gminy.
§8
Stypendia specjalne
1. W uzasadnionych przypadkach, dotyczących wybitnych osiągnięć, uczniowi lub studentowi
może zostać przyznane stypendium specjalne.
2. Stypendia specjalne przyznawane są z inicjatywy Wójta i w takim przypadku nie ma
zastosowania procedura przyznawania stypendium opisana w paragrafach od 1 do
7 niniejszego regulaminu.
3. Potwierdzeniem przyznania Stypendium specjalnego jest dyplom, który m. in. zawiera
uzasadnienie przyznania stypendium.

4. Wysokość stypendium specjalnego określa Wójt w ramach środków budżetowych na dany rok.
5. Stypendia specjalne wypłacane są jednorazowo.
6. Uczeń lub student, który otrzymał stypendium specjalne za określone osiągnięcie nie może
z tytułu tego samego osiągnięcia ubiegać się o stypendium przyznawane w ramach procedury
opisanej w paragrafach od 1 do 7 niniejszego regulaminu.
§9
Postanowienia końcowe
Ostateczną decyzję we wszystkich kwestiach związanych z przyznaniem stypendium podejmuje Wójt.

