
           PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ............/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres 

pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.   

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z  dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz uchwały nr …../2019 Rady Gminy Przemęt  

z dnia ………2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt, Rada Gminy Przemęt uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę  

na terenie Gminy Przemęt jest realizowany w formach:  

1) Stypendiów  

2) Nagród Wójta Gminy Przemęt, zwanych dalej nagrodami.  

2. Stypendia i nagrody są przyznawane przez Wójta Gminy Przemęt.  

3. Stypendia i nagrody mają charakter motywacyjny.  

 

§ 2. Stypendium jest przyznawane za wysokie wyniki w nauce. 

 

§ 3. Stypendium jest przyznawane:  

1) uczniom klas IV -VIII szkół podstawowych;   

2) uczniom szkół ponadpodstawowych; 

3) uczniom klas III oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej funkcjonującego  

do 31.08.2019 roku.  

  

§ 4. Uczniowi można przyznać równocześnie stypendium za wyniki w nauce oraz nagrodę Wójta. 

 

§ 5. Stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia przynajmniej jeden  

z poniższych warunków:  

1) uczeń szkoły podstawowej kl. IV - VI, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął  
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,5, 

2) uczeń szkoły podstawowej kl. VII-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął  

ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,3, 

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,0, 

4) uczeń oddziału gimnazjalnego, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,3.  

 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły w Urzędzie Gminy Przemęt na 5 dni 

przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.  

2. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki w nauce uzyskane 
podczas roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.  

3.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Przemęt.  

 

§ 7. Stypendium przyznaje się jednorazowo, w formie świadczenia pieniężnego.  

 

§ 8. Stypendium nie może być wyższe niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   

 



§ 9. Stypendium wypłacane jest w terminie do 15 lipca danego roku szkolnego, w którym przyznane 

jest stypendium.  

 

§ 10. 1. Nagrody Wójta Gminy Przemęt mogą być przyznane:  

1) za osiągnięcia naukowe uczniom klas IV- VIII szkoły podstawowej, uczniom szkół 

ponadpodstawowych oraz uczniom klas III oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej 

funkcjonującego do 31.08.2019 roku, którzy w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej 

zdobyli jako finalista I -III miejsca w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

2) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kulturze i sztuce uczniom klas IV- VIII 

szkoły podstawowej, uczniom szkół ponadpodstawowych oraz uczniom klas III oddziału 

gimnazjalnego w szkole podstawowej funkcjonującego do 31.08.2019 roku, którzy w 

rywalizacji indywidualnej lub zespołowej spełnili jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) uzyskali I miejsce w danej dziedzinie na szczeblu wojewódzkim, 

b) zdobyli I – V miejsca na szczeblu krajowym lub międzynarodowym; 

3) za osiągnięcia sportowe uczniom klas IV- VIII szkoły podstawowej, uczniom szkół 

ponadpodstawowych oraz uczniom klas III oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej 

funkcjonującego do 31.08.2019 roku, którzy spełnili jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych - został powołany do wojewódzkiej  

lub narodowej kadry w swojej dziedzinie sportu; 

b) zdobył I-V miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym 

 lub międzynarodowym.  

4) uczniom przedszkoli i uczniom klas I - III, którzy reprezentując przedszkole lub szkołę zostali: 

a) finalistami zajmując I miejsce na szczeblu powiatowym w konkursach w dziedzinie 

twórczości artystycznej, kulturze i sztuce lub osiągnięcia sportowe; 

b) finalistami zajmując miejsca I - III na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim  

w konkursach w dziedzinie twórczości artystycznej, kulturze i sztuce lub osiągnięcia 

sportowe;  

5) uczniom, którzy osiągnęli z egzaminów końcowych 100% wynik z egzaminu w danej części 

lub z danego przedmiotu.  

2. Nagrodę Wójta Gminy Przemęt przyznaje się jednorazowo, za osiągnięcia w całym roku 

szkolnym w formie świadczenia pieniężnego.  

3. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Przemęt  składa dyrektor szkoły, rodzic, opiekun 

prawny lub pełnoletni uczeń w Urzędzie Gminy Przemęt, w terminie: 

1) na 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym; 

2) do dnia 5 września w przypadku osiągnięcia sukcesów o okresie wakacji letnich. 

4. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.  

5.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Wysokość Nagrody ustala Wójt Gminy Przemęt. Nagroda nie może być wyższa niż  

1/5 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   

7. O przyznaniu bądź odmowie przyznania nagrody decyduje Wójt Gminy Przemęt.  

8. Wypłata nagrody następuje w terminie: 

1) do wniosków złożonych w terminie określonym w § 10 ust. 3 pkt 1 do dnia 15 lipca; 

2) do wniosków złożonych w terminie określonym w § 10 ust. 3 pkt 2 do dnia 15 października. 

 

§ 11. Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy Przemęt stanowi załącznik 

do uchwały.  

 

§ 12. Nagrody i stypendia wręcza się podczas sesji Rady Gminy Przemęt lub podczas uroczystości 

szkolnych. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

       Przewodniczący Rady Gminy  

         

Elżbieta Wita  



Załącznik  

do uchwały nr ……/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom 

i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

 i młodzieży pobierającej  naukę na terenie Gminy Przemęt 

 
 

 

Miejscowość, data………………………………………. 

 

Wnioskodawca: 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

......................................................................... 

tel. ................................................................... 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium lub nagrody  

Wójta Gminy Przemęt  
 

Stypendium za wysokie wyniki w nauce  

Nagroda Wójta Gminy Przemęt   
Należy postawić znak x przy wybranej kategorii 

 

1. Imię i nazwisko ucznia  

………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ucznia  

……………………………………………………………………………………….. 

3. Nazwa szkoły i adres szkoły / klasa 

…………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

4. Średnia ocen na koniec roku szkolnego* …………………………………………….. 

5. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia:  

-  do nagrody: 

1) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 OPINIUJĘ POZYTYWNIE/NEGATYWNIE 
          (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 ………………………………………………  …………………………………………… 

  (podpis dyrektora szkoły)                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

*dotyczy stypendium Wójta Gminy Przemęt za wysokie wyniki w nauce  

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr ............/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz 

tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.   

 

 

 Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669  

i 2245), jeżeli rada gminy jako jednostka samorządu terytorialnego podejmie uchwałę w sprawie 

lokalnego programu o którym mowa w art. 90t  ust. 1 pkt 2, zobowiązana jest określić szczegółowe 

warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu 

terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i  zakres tej pomocy, w tym stypendia  

dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób 

uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, dlatego podjęcie uchwały jest 

zasadne.  

 


