
 

 

UCHWAŁA Nr IX/51/2019 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 

poz. 1560, poz. 1669 oraz poz. 2245,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Uchwala się Program Stypendialny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice, 

2. W ramach Programu Stypendialnego przyznawane są stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. 

§ 2.1. Cele Programu: 

1) zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, 

2) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m.in. 

w konkursach, 

3) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do 

ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, 

4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości 

w społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Sposób działania: Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium o charakterze 

motywacyjnym pn. „Stypendium Samorządu Gminy Łysomice” 

3. Adresaci Programu: Program skierowany jest do uczniów: 

- klas od IV do VIII szkół podstawowych 

- klas III gimnazjalnych uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych. 

4. Finansowanie Programu: Realizacja Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będzie się 

odbywać w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Łysomice, których wysokość będzie 

corocznie ustalana. 

5. Spodziewane efekty realizacji Programu: 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. 

2. Tworzenie warunków uczniom do rozwoju pasji i zainteresowań. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

4. Zwiększenie motywacji uczniów oraz wzbogacenie metod pracy nauczycieli. 
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5. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 

6. Promocja uczniów zdolnych w środowisku lokalnym. 

7. Promocja Gminy Łysomice w powiecie, województwie i kraju. 

§ 3. 1. Stypendium Samorządu Gminy Łysomice, zwane dalej stypendium, może być przyznane uczniowi, 

który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium: 

1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

2) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej: 

a) 5,30- w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI, 

b) 5,20 –w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII, 

c) 5,20- w przypadku uczniów klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 

3) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów w konkursach 

artystycznych oraz zawodach sportowych. 

2. O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki osiągnięte spośród zgłoszonych uczniów. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres dwóch semestrów danego roku szkolnego, począwszy od 

miesiąca września do czerwca. 

4. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 200 zł dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII oraz 

uczniów klas III gimnazjalnych uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych.. 

§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Łysomice. 

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje 

dyrektor szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

a) oznaczenie wnioskodawcy, 

b) dane osobowe ucznia, 

c) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, 

d) informacje o osiągnięciach, 

e) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium. 

f) numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Samorządu Gminy Łysomice stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

5. Do wniosku załącza się następujące dokumenty: 

a) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem, 

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczeń stwierdzających sukcesy edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 

c) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w którym osiągnął sukcesy 

edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego , 

6. Wniosek o przyznanie stypendium składa się po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, nie później niż do 31 lipca danego roku.  

7. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

8. Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane wnioskodawcy. 

9. Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w §3 ust. 1 nie jest równoznaczne z otrzymaniem 

stypendium. 
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§ 5. 1. Stypendia przyznaje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Samorządu Gminy Łysomice. 

2. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie Gminy 

Łysomice. 

3. Po otrzymaniu wniosków komisja sporządza listę wniosków, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz 

informacje o jego średniej ocen, ocenie z zachowania o osiągnięciach, o których mowa w §3 ust.1. 

4. Kolejność uczniów na liście jest związana z osiągnięciami. Na pierwszym miejscu umieszczani są 

uczniowie posiadający największą liczbę sukcesów edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

W przypadku równorzędnych w/w osiągnieć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen, 

a w przypadku równych średnich ocen, o kolejności decyduje ocena zachowania. 

5. Stypendia przyznawane są według kolejności na liście do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten 

cel w budżecie gminy. 

§ 6. 1. Stypendia przyznawane są w terminie do dnia 15 września danego roku. 

2. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie rodzicom/opiekunom oraz dyrektorowi 

szkoły, do której uczęszcza uczeń. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej 

wiadomości. 

3. Od decyzji komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie. 

4. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku: 

a) przerwania nauki 

b) uzyskania potwierdzonej informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania. 

c) zmiany miejsca nauki poza obszarem gminy Łysomice. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia oraz dyrektor szkoły są zobowiązani 

niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Łysomice o okolicznościach, o których jest mowa w §6 ust.4. 

§ 7. 1. Wypłata stypendium odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej z rodzicem/opiekunem 

prawnym ucznia. 

2. Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy, poczynając od września do czerwca w danym roku 

szkolnym. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy  

Roman Wojda 
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