
UCHWAŁA NR XXII/145/16
RADY GMINY GNIEWOSZÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze 
szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy 

Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę 
Gniewoszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zmianami) Rada Gminy Gniewoszów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu 
Gminy Gniewoszów, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów określa regulamin stanowiący 
załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Dela

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia środa, 15 lutego 2017 r.

Poz. 1454



                              Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/16

Rady Gminy Gniewoszów

z dnia 28 grudnia 2016r.

LOKALNY PROGAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH 

DZIECI I MŁODZIEŻY

ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY GNIEWOSZÓW

I WSTĘP

Gmina  Gniewoszów  uznając  potrzebę  otoczenia  szczególną  opieką  uzdolnionych  dzieci

i młodzieży  przyjmuje  Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci

i Młodzieży.

Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie

powodu  należy  zapewnić  utalentowanym dzieciom i  młodzieży  odpowiednie  warunki  do

rozwijania i kształtowania uzdolnień.

Wspieranie talentów to jedno z ważniejszych zadań edukacyjnych. Opracowanie, przyjęcie

i realizacja  Programu  pozwoli  wspierać  edukację  młodych  i  zdolnych  uczniów  ze  szkół

położonych w naszej gminie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragniemy motywować ich do dalszego

rozwoju i do wzrostu aspiracji m. in. poprzez przyznawanie stypendiów. Dzięki czemu grono

stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać

poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.

Promowanie  uczniów  zdolnych  możliwe  jest  poprzez  przyjęcie  Lokalnego  Programu

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

II CELE PROGRAMU

1. Motywowanie  uczniów  do  podejmowania  działań  mających  na  celu  odkrycie

własnych  uzdolnień  oraz  do  ciągłej  pracy  nad  rozwojem talentów i  pogłębianiem

wiedzy.

2. Tworzenie  instytucjonalnych  i  materialnych  warunków   sprzyjających  rozwojowi

uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

3. Wspieranie   uczniów w rozwijaniu  ich  uzdolnień  i  zainteresowań oraz  stwarzania

możliwości  udziału  w  powiatowych,  wojewódzkich  i  ogólnopolskich  imprezach

(np. olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
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4. Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych.

5. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i  rodziców idei

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.

6. Programowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.

III SPOSOBY DZIAŁANIA

1. Przyznawanie przez Wójta Gminy Gniewoszów stypendiów uczniom zdolnym.

IV ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie szkół podstawowych z wyjątkiem klas I-III i uczniowie gimnazjum uczęszczający

do szkół położonych na terenie Gminy Gniewoszów.

V FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży

odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Gniewoszów.

VI SPODZIEWANE EFEKTY

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.

2. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.

3. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.

4. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

5. Promocja Gminy Gniewoszów w powiecie, województwie i kraju.

6. Wzrost motywacji uczniów.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Piotr Dela
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                              Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/16

Rady Gminy Gniewoszów

z dnia 28 grudnia 2016r.

REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GNIEWOSZÓW

§1

1. „Regulamin  przyznawania  Stypendium  Wójta  Gminy  Gniewoszów  dla  uczniów

uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów”

zwany  dalej  regulaminem  określa  szczegółowo  warunki  udzielania  stypendium

uczniom  uczęszczającym  do  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  gminę

Gniewoszów.

2. Regulamin  adresowany  jest  do  uzdolnionych  uczniów  szkół  podstawowych

począwszy od klasy IV oraz uczniów gimnazjum, dla których organem prowadzącym

jest gmina Gniewoszów.

§2

1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnił przynajmniej jeden z poniższych

warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce – w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku

szkolnego  poprzedzającego  przyznanie  stypendium  osiągnął  ze  wszystkich

przedmiotów obowiązkowych  i  nieobowiązkowych  średnią  ocen  co  najmniej  5,50

w przypadku ucznia szkoły podstawowej począwszy od klasy IV,

2) osiąga wysokie wyniki w nauce – w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku

szkolnego  poprzedzającego  przyznanie  stypendium  osiągnął  ze  wszystkich

przedmiotów obowiązkowych  i  nieobowiązkowych  średnią  ocen  co  najmniej  5,30

w przypadku ucznia gimnazjum,

3) w  roku  szkolnym  poprzedzającym  przyznanie  stypendium  został  laureatem  bądź

finalistą olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, centralnym

lub międzynarodowym określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
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i Sportu  z dnia  29  stycznia  2002r.  w  sprawie  organizacji  oraz  sposobu

przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad.

2. Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania co najmniej bardzo dobrą

oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

§3

1. Zgłoszenie kandydata do stypendium następuje na podstawie wniosku.

2. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  mogą  zgłaszać  dyrektorzy  szkół,  do  których

uczęszcza uczeń.

3. Do  wniosku  należy  dołączyć  kopie  dokumentów  poświadczonych  za  zgodność

z oryginałem potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

4. Wnioski  o  przyznanie stypendiów należy składać w Urzędzie Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska  16  26-920  Gniewoszów najpóźniej  na  7  dni  przed  dniem,  w  którym

przypada zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym.

5. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja, której  skład ustala w drodze

zarządzenia Wójt Gminy Gniewoszów.

6. Wnioski  rozpatrywane  są  do  dnia  poprzedzającego  dzień,  w  którym  przypada

zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym.

7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§4

1. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości

osiągnięć. 

2. Stypendium przyznawane jest w jednorazowo w formie pieniężnej.

3. Stypendium  przekazywane  jest  przelewem  na  konto  bankowe  wskazane  przez

rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

§5

1. Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  stypendia  określa  uchwała

budżetowa na dany rok budżetowy.

2. Wysokość  stypendium uzależniona  będzie  od  środków przeznaczonych  na  ten  cel

w uchwale budżetowej oraz liczby uczniów spełniających kryteria określone w § 2

niniejszego regulaminu przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty

1000,00 zł dla jednego ucznia.
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§6

1. Informacje  o  przyznaniu  stypendium lub  odmowie  przyznania  stypendium zostaną

przekazane bezpośrednio wnioskodawcy po podjęciu decyzji w tej sprawie.

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w szkole, na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Gniewoszów oraz w BIP  Urzędu Gminy Gniewoszów.

§ 7

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie i formie wymaganej do

przyjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Piotr Dela 
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Załącznik do Regulaminu

data …..........................................

Dane wnioskodawcy:

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

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

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

WNIOSEK

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów

I. Dane o kandydacie/uczniu:

1. Imię i nazwisko                    ..........................................................................…..……….

2. Data i miejsce urodzenia      ..........................................................................………...…

3. PESEL                                  ..........................................................................……..….…

4. Adres zamieszkania             ..........................................................................…….….…..

5. Nazwa szkoły/klasa             ..........................................................................………..…..

II. Udokumentowanie osiągnięć za rok szkolny …..../...........

1. Ocena z zachowania: …................................................................................................…

2. Średnia ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych:

- klasyfikacja roczna ….........................

3. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium w nauce za rok szkolny 

…..../........

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga!

Do  wniosku  o  przyznanie  stypendium  należy  dołączyć  uwierzytelnione  –  za  zgodność

z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzające w/w osiągnięcia.
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4. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:

1) ….......................................................................................................................................

2) ….......................................................................................................................................

3) ….......................................................................................................................................

4) ….......................................................................................................................................

5) ….......................................................................................................................................

6) ….......................................................................................................................................

7) ….......................................................................................................................................

8) ….......................................................................................................................................

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

       (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Przyznane stypendium proszę:

przekazać na konto 

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

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

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

(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

osobowych zawartych  w złożonym wniosku dla  potrzeb udzielania  stypendium oraz  podanie  do publicznej

wiadomości zgodnie z  § 6 Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gniewoszów za szczególne

wyniki w nauce.

     ….............................................
       (podpis rodzica/ opiekuna ucznia)

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                       Piotr Dela 
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