UCHWAŁA NR XLVII/263/2018
RADY GMINY SITNO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium
za wybitne wyniki w nauce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198) w związku z pkt III ust. 1 Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Gminy Sitno nr XLVII/262/2018 z dnia 29 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin zasad i warunków przyznawania stypendium za wybitne wyniki
w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na
terenie Gminy Sitno.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe i gimnazja
funkcjonujące na terenie Gminy Sitno,
2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w § 1.
§3
Uczniom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów może być przyznane stypendium
Wójta Gminy Sitno, zwane dalej „stypendium”.
§4
Stypendium przyznaje Wójt Gminy Sitno.
§5
Celem stypendium Wójta Gminy Sitno jest promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych
naukowo.

§6
Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) w przypadku publicznych szkół podstawowych:
 uzyskali średnią arytmetyczną ocen nie mniejszą niż 5.0,
2) w przypadku publicznych gimnazjów:
 uzyskali średnią arytmetyczną ocen nie mniejszą niż 5.0,
3) laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
§7
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1. Złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Wniosek składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku publicznej szkoły podstawowej jak i gimnazjum - zaświadczenie
dyrektora szkoły potwierdzające uzyskaną średnią ocen na koniec semestru
szkolnego,
2) w przypadku laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych - kopię
zaświadczenia wydaną przez Kuratora Oświaty,
3) wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sitno, nie wcześniej, niż po ukończeniu
pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły, w której uczeń uzyskał wybitne
wyniki w nauce lub został laureatem w wojewódzkim konkursie przedmiotowym,
o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.
§8
Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane bezpośrednio po podjęciu przez
Wójta Gminy Sitno decyzji w tej sprawie, w formie pisemnego powiadomienia.
§9
Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po
semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w §7.
§ 10
Wysokość jednorazowego stypendium wynosi:
1) w przypadku ucznia publicznych szkół podstawowych – 100,00zł,
2) w przypadku ucznia publicznych gimnazjów – 100,00 zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Klikicki

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/263/2018
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 marca 2018 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu uprawnionego do wnioskowania)
wnioskuję o przyznanie stypendium Wójta Gminy Sitno za wybitne wyniki w nauce dla:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia)
.......................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania)
.......................................................................................................................................................
ucznia/uczennicę*klasy
…………………………………………………………………………………………………...
(klasa, pełna nazwa szkoły)

................................................
(data wypełniania wniosku)

.................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Załączniki zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały:
1)
zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uzyskaną średnią ocen na koniec roku
szkolnego,
2)
w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych - kopia zaświadczenia wydana
przez Kuratora Oświaty*.

*

- niepotrzebne skreślić.

