
UCHWAŁA NR VI/53/2019
RADY GMINY MĘCINKA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Męcinka dla uzdolnionych uczniów.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 
poz. 994 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., 
poz. 1457 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr  XXI/160/2016 Rady Gminy Męcinka  z dnia 29 września 2016r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży Gminy Męcinka 
- Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium Wójta Gminy Męcinka dla uzdolnionych uczniów, które stanowią 
formę realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Męcinka. 

§ 2. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie pobierający naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy 
Męcinka.

§ 3. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej najwyższą średnią z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w szkole;

2) uzyskali najwyższy wynik na egzaminie klas VIII;

3) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,2 - w przypadku uczniów klas IV – VI szkół podstawowych;

b) 5,1 – w przypadku uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

4) są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy 
programowej danego etapu nauczania, zwycięzcami zawodów/olimpiad sportowych lub laureatami konkursów 
artystycznych - na szczeblu:

a) powiatowym - I miejsce indywidualnie;

b) wojewódzkim - I-III miejsce indywidualnie;

c) ogólnopolskim - I-X miejsce indywidualnie;

d) międzynarodowym.

§ 4. W roku szkolnym 2018/2019 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie oddziałów gimnazjalnych 
pobierających naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Męcinka , którzy spełniają co najmniej jedno 
z poniższych kryteriów: 

1) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej najwyższą średnią z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w szkole;

2) uzyskali najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym;

3) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,1;

4) są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy 
programowej danego etapu nauczania, zwycięzcami zawodów/olimpiad sportowych lub laureatami konkursów 
artystycznych - na szczeblu:

a) powiatowym - I miejsce indywidualnie;

b) wojewódzkim - I-III miejsce indywidualnie;

c) ogólnopolskim - I-X miejsce indywidualnie;

d) międzynarodowym.
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§ 5. 1. Stypendium przyznaje się za okres od września do czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione 
przesłanki do jego uzyskania. 

2. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w postaci nagrody pieniężnej wypłacanej bezpośrednio w kasie 
Urzędu Gminy Męcinka lub w formie przelewu  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

3. Wysokość stypendium za dany rok szkolny ustala Wójt Gminy Męcinka w ramach środków finansowych 
określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 6. Za osiągnięcia w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać najwyżej dwa stypendia określone na 
niniejszych zasadach. 

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Męcinka składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza 
uczeń lub rodzic/opiekun prawny. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do uchwały  składa się w terminie do 
dnia przypadającego 7 dni przed datą zakończenia roku szkolnego każdego roku kalendarzowego.

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania ucznia, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły - nazwę 
i adres szkoły, którą reprezentuje;

2) nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza;

3) uzasadnienie zawierające osiągnięcia ucznia;

4) numer rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium;

5) do wniosku o stypendium należy dołączyć dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia tj. zaświadczenie 
dyrektora potwierdzające wykazaną we wniosku końcową średnią ocen, kserokopie dokumentu 
poświadczającego wyniki egzaminu, kserokopie dyplomów, dokumenty potwierdzające osiągnięcia podczas 
konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów sportowych lub opis tych osiągnięć oraz oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Męcinka.

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Męcinka.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/284/2018 Rady Gminy Męcinka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego uzdolnionym 
uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Męcinka. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Talar
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Załącznik  

do uchwały Nr VI/53/2019  

Rady Gminy Męcinka  

z dnia 29 marca 2019 r. 

   

   

                               

…………………………………..………….. 

…………..……….………………..………... 

………………………………………..……. 
                                (dane wnioskodawcy) 
 

Nr tel. ………………………………… 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

                          

 

 

 Wójt Gminy Męcinka  

 

W N I O S E K 

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Męcinka 

za rok szkolny ............ /............ 

 

Zwracam   się  z   prośbą  o  przyznanie  Stypendium  Wójta Gminy Męcinka  

 

dla        .................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko ucznia ) 

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

(adres zamieszkania ucznia  ) 

ucznia klasy ......... w  .......................................................................................................... 
                                                                                      (nazwa szkoły) 

                                     
1. Średnia ocen. 

 

 

  
          (średnia ocen uzyskana w roku szkolnym -  do dwóch miejsc po przecinku) 
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2. Osiągnięcia w nauce, w tym: uzyskanie najwyższej średniej w szkole; najwyższego 

wyniku na egzaminie klas VIII; najwyższego wyniku na egzaminie klas III 

gimnazjum; nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, konkursach, 

festiwalach itp.  za okres danego roku szkolnego, na poziomie powiatowym  i powyżej 

potwierdzone dokumentami załączonymi do wniosku. 

 

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

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

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

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

Uzasadnienie wniosku:  

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

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

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

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

                                                     

 

 

……………….……..                                              …………………..……………………… 
        (data)                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

rodzica lub opiekuna ucznia wskazanego we wniosku 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych 

osobowych ucznia dla potrzeb związanych  z rozpatrzeniem, przyznaniem i wypłacaniem 

stypendium oraz na ogłoszenie danych osobowych ucznia w przypadku otrzymania 

stypendium. 

 

 

            .................................................................... 
                 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna ucznia) 
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