
UCHWAŁA NR XXXV/188/2017
RADY GMINY KORCZEW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu  przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Korczew za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz.2198 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży w gminie Korczew uchwala się, co następuje:

§ 1
1.  Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia 
sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 2
Wysokość środków finansowych na stypendia określana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Roszuk

Id: CD0173F6-BCB9-4716-A1D2-F8695D0045CF. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/188/2017

Rady Gminy Korczew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew.

Rozdział I.
Zasady przyznawania stypendium 

§ 1  
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne i sportowe otrzymują uczniowie klas IV-VIII oraz 
II i III klasy gimnazjum, spełniający wymagania niniejszego regulaminu.

§ 2
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe mogą składać: 
wychowawca klasy, rodzice i opiekunowie prawni do dyrektora szkoły.
2. Wniosek powinien być złożony w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pedagogicznej 
zatwierdzającej końcoworoczne wyniki nauczania.
3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załącznikami potwierdzającym osiągnięcia ucznia Wójtowi 
Gminy.
4. Wójt Gminy w celu rozpatrzenia wniosku może powołać Komisję Stypendialną celem zaopiniowania.
5. Wysokość stypendium mającego formę jednorazowego świadczenia pieniężnego ustala Wójt Gminy.
6. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
1.   Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe odbywa się na uroczystości 
zakończenia roku szkolnego.
2.   Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne 
i sportowe.

§ 4
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w okresie poprzedzającym okres, w którym 
przyznaje się stypendium spełnił następujące wymagania:
a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i osiągnął I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym,
b) otrzymał ocenę wzorową z zachowania.

§ 5
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo 
dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów 
ogólnokształcących uzyskał średnią ocen na zakończenie roku szkolnego co najmniej 4 oraz spełnił 
jeden z warunków:
a) uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym,

b) osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
§ 6

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który
a) jest laureatem konkursu lub festiwalu o zasięgu co najmniej powiatowym
b) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75
c) posiada ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

§ 7
Prawo do stypendium artystycznego i sportowego przysługuje uczniowi, który zajął:
a)  I miejsce w konkursie powiatowym
b)  I i II miejsce w konkursie wojewódzkim
c)  I-III miejsce w konkursie ogólnopolskim

§ 8
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Stypendium za wyniki w   nauce lub osiągnięcia artystyczne i sportowe wypłaca 
się  jednorazowo na zakończenie roku szkolnego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/188/2017

Rady Gminy Korczew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca      Data………………… 

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

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

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

I SPORTOWE

1.   Imię i nazwisko ucznia

.............................................................................................(Pesel.................................................)

2.   Imiona i nazwisko rodziców……………...............................................................................................

3.   Data i miejsce urodzenia ucznia ............................................................................................................

4.   Adres zamieszkania ucznia ..................... ..............................................................................................

5.   Adres zameldowania ucznia ……………………………………………..................................……...…

6.   Adres e-mail ucznia ………….…………………………………….................................…….………

7.   Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................................

8.   Rok dokonania osiągnięć ……………………………......................…… Klasa …………..………….

9.   Średnia ocen .......................................      

10. Ocena z zachowania ............................................

11. Informacja o dodatkowych osiągnięciach ucznia:

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

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

.....................................................................................................................................................................
12. Nr konta i właściciel konta bankowego

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

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

(podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły) ..............................................................
(podpis wnioskodawcy) 

Id: CD0173F6-BCB9-4716-A1D2-F8695D0045CF. Uchwalony Strona 1




