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UCHWAŁA Nr XXXV/269/18
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2) i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się zasady i warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy uczęszczają do szkół na terenie Gminy Stryszawa.
§ 2. Stypendium może być przyznane:
1) uczniom szkół podstawowych po ukończeniu klasy szóstej, siódmej i ósmej, oraz klas gimnazjalnych
w latach 2018 i 2019.
§ 3. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Stryszawa.
§ 4. Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej
lub na wskazane konto.
§ 5. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących
kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu, co najmniej powiatowym
lub rejonowym, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) są zdobywcami minimum III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej powiatowym lub
rejonowym z wyłączeniem gier zespołowych, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2) załączenie do wniosku dokumentów poświadczających uzyskanie średniej oceny, oceny z zachowania oraz
osiągnięcia w nauce.
2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Stryszawa nie później niż do 5 dni przed
zakończeniem roku szkolnego, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.
3. Wnioski składają dyrektorzy szkół.
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§ 7. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Stryszawa w zależności od
wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Stryszawa oraz liczby
wniosków spełniających kryteria.
2. Ustala się dolną granicę wysokości stypendiów: 100,00 zł.
§ 8. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej
kolejności stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen, oraz ci którzy mają szczególne osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych.
§ 9. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane bezpośrednio po
podjęciu przez Wójta Gminy zarządzenia w tej sprawie.
§ 10. 1. Zastrzega się prawo podania listy stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego
przekazu.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część wniosku
o przyznanie stypendium.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/287/2006 Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 lipca 2006 roku
w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród
i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Stryszawa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Gołuszka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXV/269/18
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 30 maja 2018 roku
Stryszawa,
dnia……………………………….
…………………………………………..
(wnioskodawca)
…………………………………………..
(adres)
………………………………………….. WÓJT GMINY STRYSZAWA
(telefon)
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY STRYSZAWA ZA WYNIKI W NAUCE LUB
W SPORCIE
1.

Imię/imiona i nazwisko ………..........................................................................

2.

PESEL ucznia ………………………………………………………………….

3.

Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………….

4.

Nazwa szkoły …………………………………………………………………..

5.

Klasa ……………………………………………………………………………

6.

Średnia ocen w wysokości ………………………………………………………

7.

Ocena z zachowania …………………………………………………………….

8.

Opinia wychowawcy klasy ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
9.

Opinia dyrektora szkoły ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
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…………………………….
(podpis wnioskodawcy)
Wyrażam
zgodę
na
wykorzystanie
i przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb przyznania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz przepisami
rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 roku.
……………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Przewodnicząca Rady Gminy
Agata Gołuszka

