
Projekt

z dnia  17 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 5941)) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, 
w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak

1) Zmiany  wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r.  Nr 69, poz. 624, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 
87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2015 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia 
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 90t 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, 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, 
zwane dalej Regulaminem.

2. Stypendium przyznawane będzie głównie za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia sportowe 
i artystyczne.

3. Stypendium stanowić będzie wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz 
posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Mokrsko;

2) uczniu – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, klas I- III 
gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mokrsko oraz uczniów klas I – IV (mieszkańców Gminy Mokrsko) 
szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym;

3) finaliście – należy przez to rozumieć uczestnika, który doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu;

4) laureacie – należy przez to rozumieć uczestnika, który został w konkursie nagrodzony.

§ 3. 1. Stypendystami mogą zostać uczniowie:

1) klas IV – VI szkoły podstawowej;

2) klas I – III gimnazjum;

3) klas I - IV szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział 2.
Forma realizacji Regulaminu

§ 4. Pomoc dzieciom i młodzieży, o której jest mowa w niniejszym Regulaminie, realizowana jest w formie 
stypendium, które nie ma charakteru socjalnego.

§ 5. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który spełnia przynajmniej 
jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce:

a) uczeń szkoły podstawowej uzyskał średnią  ocen co najmniej 5,0;

b) uczeń gimnazjum uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85.

2) osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,5;

3) laureaci oraz finaliści konkursów organizowanych na szczeblu:

a) co najmniej powiatowym i rejonowym - w przypadku szkół podstawowych,
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b) wojewódzkim - w przypadku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4) uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu po klasie VI, kończącego szkołę 
podstawową (co najmniej 80 %);

5) uczeń gimnazjum, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 80 %).

§ 6. 1. Uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej przyznać można stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden 
z wymienionych warunków:

1) otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem;

2) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując z tego/tych przedmiotów oceny 
celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dobre;

3) jest laureatem wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, przy czym kandydat powinien mieć roczne oceny 
klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż dobre.

2. O stypendium może ubiegać się także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku ukończenia szkoły 
zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% 
punktów.

§ 7. Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie 
reprezentować szkołę w środowisku.

Rozdział 3.
Zasady ubiegania się o stypendia oraz warunki ich przyznawania

§ 8. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, składanego do Urzędu Gminy w Mokrsku.

§ 9. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje wychowawcy klasy i dyrektorowi placówki 
oświatowej, do której uczęszcza uczeń, po wcześniejszym przedłożeniu go Radzie Pedagogicznej w celu jego 
zaopiniowania.

2. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek we własnym zakresie.

§ 10. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna, powołana przez Wójta Gminy 
Mokrsko, w skład której wchodzić będzie:

1) Wójt Gminy Mokrsko, lub upoważniona przez niego osoba;

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady 
Gminy Mokrsko;

3) Sekretarz lub Skarbnik Gminy Mokrsko;

4) Inspektor ds. Oświaty;

5) Przedstawiciel Rady Rodziców, wskazany przez dyrektora jednej z placówek oświatowych Gminy Mokrsko, 
nie będący w pokrewieństwie z którymkolwiek z uczniów ubiegających się o stypendium.

2. Dyrektor placówki oświatowej typuje przedstawiciela Rady Rodziców na wniosek Wójta Gminy Mokrsko.

3. Wniosek o wskazanie przedstawiciela Rady Rodziców kierowany jest przez Wójta Gminy Mokrsko 
każdorazowo do innej placówki oświatowej znajdującej się na terenie Gminy Mokrsko.

§ 12. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

§ 13. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach.

§ 14. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Mokrsko.

§ 15. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.

§ 16. Przyznane stypendium Wójta Gminy Mokrsko nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz 
innych otrzymanych nagród i wyróżnień.
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§ 17. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom od Wójta Gminy Mokrsko, którego 
kserokopię załącza się do arkusza ocen ucznia.

§ 18. Dyplom o przyznaniu stypendium wręcza uczniowi wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.

§ 19. Stypendium wypłaca się jednorazowo, po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 
i końcoworocznych oraz po spełnieniu warunków określonych w § 3,5 i 6  niniejszego Regulaminu, natomiast 
decyzja Wójta Gminy Mokrsko o przyznaniu stypendium nie może być podjęta później, niż dwa dni przed końcem 
danego semestru.

§ 20. Ustaloną liczbę uczniów, którzy otrzymają stypendium podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Mokrsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej, za zgodą rodziców lub uczniów - 
w przypadku osób pełnoletnich.

§ 21. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium przechowywane będą w Urzędzie Gminy w Mokrsku.

Rozdział 4.
Zakres i wysokość stypendium

§ 22. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa uchwała budżetowa na dany rok.

§ 23. 1. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów planuje się na podstawie ilości uczniów, 
których wyniki w nauce i inne osiągnięcia spełniają określone regulaminem kryteria.

2. Stypendium nie może być niższe niż 300 zł.

§ 24. W przypadku, gdy maksymalna wysokość środków finansowych nie zabezpiecza w pełni potrzeb 
stypendialnych, świadczenia przyznawane będą w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe 
osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

§ 25. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch, lub kilku wysokich wyników 
naukowych, sportowych, czy też artystycznych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych 
wyników.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 28. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie i w formie wymaganej do przyjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,
formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych

sprawach

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakreśla przepisy, które regulują kwestię warunków
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym także kwestię przyznawania i udzielania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów.

Niniejsza uchwała określa zarówno formy, zakres, jak i tryb udzielania tej pomocy uczniom wskazanym
w treści uchwały, zapewniając im tym samym szansę większej motywacji do pogłębiania swojej wiedzy,
własnego rozwoju, a także eliminowania barier edukacyjnych.
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