UCHWAŁA NR XI/73/2015
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015
roku poz. 1515/ oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, w związku z Lokalnym Programem Wpierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki uchwala:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy Rudniki
z dnia 27 listopada 2015 r.
Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki za bardzo dobre wyniki w
nauce, szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, kulturalne dla uczniów zamieszkujących na
terenie Gminy Rudniki.
§ 2. 1. Regulamin stosuje się do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjum, którzy
uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych
warunków w danym roku szkolnym:
1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce, tj. na koniec roku szkolnego uczeń uzyskał średnią ocen minimum 5,20
w szkole podstawowej lub 5,10 w szkole gimnazjalnej,
2) są laureatami lub zdobywcami jednego z 3 pierwszych miejsc w konkursach lub olimpiadach
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub byli zdobywcami jednego z pierwszych 10 miejsc na
szczeblu wyższym, organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji
Narodowej lub innych organizacji państwowych lub samorządowych i osiągnęli równocześnie średnią ocen
równą bądź wyższą 4,50;
3) zdobyli w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub Ludowy Związek
Sportowy na szczeblu wojewódzkim jedno z 3 pierwszych miejsc lub byli zdobywcami jednego z
pierwszych 10 miejsc na szczeblu wyższym i osiągnęli równocześnie średnią ocen równą bądź wyższą
4,00;
4) zdobyli jedno z 3 pierwszych miejsc w konkursach artystycznych lub kulturalnych na szczeblu
wojewódzkim lub byli zdobywcami jednego z pierwszych 10 miejsc na szczeblu wyższym i osiągnęli
równocześnie średnią ocen równą bądź wyższą 4,50.
2. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia określone w § 2 ust. 1 pkt 2 – 4 dla których organizatorem
nie jest Gmina Rudniki lub jej jednostki organizacyjne.
§ 3. 1. Stypendia przyznawane są raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 października każdego roku i
wypłacane są jednorazowo w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy rodzica lub opiekuna
prawnego. W przypadku braku rachunku bankowego dopuszcza się formę gotówkową wypłaty stypendium.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa uchwała budżetowa.
3. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł z zastrzeżeniem ust. 4
4. W przypadku spełnienia przez ucznia kilku warunków określonych w § 2. ust. 1, wysokość stypendium
za każde kolejne osiągnięcie nie może przekroczyć połowy kwoty o której mowa w ust. 3.
5. W przypadku konkursów, zawodów lub olimpiad o których mowa w § 2. ust. 1. pkt 2 – 4, w których
rywalizacja jest zespołowa stypendium jest przyznawane, jeżeli złożony wniosek dotyczy wszystkich członków
drużyny (zespołu). Maksymalna wysokość stypendium dla drużyny (zespołu) wynosi 2.000,00 zł.
6. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły (gimnazjum).
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku, według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu oraz złożenie poświadczonych za zgodność przez dyrektora szkoły kopii
dokumentów potwierdzających uzyskanie odpowiedniej oceny z zachowania i osiągnięć, o których mowa w § 2
ust. 1.
3. Wnioski wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 ust. 1 składa
się w terminie do 31 sierpnia każdego roku za osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym.
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4. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru
socjalnego.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Rudniki
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI
.……………………
(miejscowość, data)
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI
Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rudniki dla:
1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imiona ucznia: ………………………………………………………………
Imię ojca: ……………………………………………………………………………….
Imię matki: ……………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….
3. Informacja o szkole:
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….
W roku szkolnym ………………… jest uczniem/uczennicą klasy …………………....
4. Określenie typu osiągnięć:
sportowe, artystyczne, kulturalne)

...……………………………………………

(edukacyjne,

naukowe,

5. Uzasadnienie złożenia wniosku (opis osiągnięć):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..........
Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ubiegania się o stypendium - § 2
ust. 1 niniejszego regulaminu):
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
…………………………………………………
pieczęć i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.
....…………………
(miejscowość, data)
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