UCHWAŁA NR XXXIV/220/2022
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 90t
ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz Uchwały Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy
Przyrów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów,
Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Przyrów stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Przyrów z dnia
14 listopada 2014 roku w sprawie określenia zasad i form przyznawania
Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Maria Stępień
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/220/2022
Rady Gminy Przyrów
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Regulamin szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta
Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów

§ 1. 1. Ustanawia się Regulamin szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów, zwany dalej „Regulaminem".
2. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia
i nie ma charakteru socjalnego.
3. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym i wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia
pieniężnego.
§ 2. Stypendium przyznaje się szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV - VIII
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie
Gminy Przyrów, bez względu na ich miejsce zamieszkania.
§ 3. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy
spełniają jeden z warunków:
1) osiągnęli tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
2) osiągnęli tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty i uzyskali średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego
w wysokości co najmniej 4,75,
3) osiągnęli tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,75,
4) osiągnęli tytuł laureata lub finalisty innego konkursu o zasięgu
ogólnopolskim,
5) osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 5,30.
§ 4. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce
przysługuje uczniowi - członkowi zespołu uczniów, który spełnia jeden
z następujących warunków:
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1) uzyskał czołowe miejsce (I,II lub III) w konkursie o zasięgu ogólnopolskim,
2) uzyskał czołowe miejsce (I,II lub III) w konkursie o randze mistrzostw
województwa,
3) uzyskał I miejsce w konkursie o randze mistrzostw powiatu.
§ 5. Ustala się wysokość stypendium dla uczniów, o których mowa w § 3, za:
1) zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty - 700,00 zł,
2) zdobycie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, przy średniej ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego
w wysokości co najmniej 4,75 - 600,00 zł,
3) zdobycie tytułu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przy średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,75 - 700,00 zł,
4) zdobycie tytułu laureata lub finalisty innego konkursu o zasięgu
ogólnopolskim - 800,00 zł,
5) wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 5,30
- 500,00 zł.
§ 6. Ustala się wysokość stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4:
1) czołowe miejsce (I,II lub III) w konkursie o zasięgu ogólnopolskim
- 800,00 zł,
2) czołowe miejsce (I,II lub III) w konkursie o randze mistrzostw województwa
- 700,00 zł,
3) I miejsce w konkursie o randze mistrzostw powiatu - 600,00 zł.
§ 7. W przypadku spełnienia przez ucznia warunków do uzyskania więcej niż
jednego stypendium, przyznaje się jedno stypendium w wyższej wysokości.
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla
wybitnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów może wystąpić rodzic lub opiekun
prawny ucznia.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy
Przyrów w trybie decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi się do Wójta Gminy Przyrów
w terminie do 31 sierpnia każdego roku, za kończący się rok szkolny.
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4. Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz
z uzasadnieniem dyrektora szkoły oraz załącznikami poświadczającymi spełnienie
wymogu przyznania stypendium, potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem"
przez dyrektora szkoły.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie pozostawiony bez
rozpatrzenia, jeżeli został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§ 9. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Gminy Przyrów.
§ 10. Uczniom, którym zostało przyznane stypendium, wręczane są dyplomy
na sesji Rady Gminy Przyrów.
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Załącznik do Regulaminu szczegółowych warunków
i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przyrów
dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów

............................................................
(imię nazwisko wnioskodawcy)

............................................................
(adres zamieszkania)

............................................................
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy - dobrowolnie)

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla
wybitnie uzdolnionych uczniów

I. Informacje o uczniu:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………
3. Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………
4. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
5. W roku szkolnym ……………………………………………. uczeń/uczennica
klasy ……………………...
6. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku
szkolnego (w zaokrągleniu do części setnych): ………………………………………….
II. Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:
□ – dla ucznia za wysokie wyniki w nauce
□ – dla ucznia za wybitne osiągnięcia naukowe
□ – dla ucznia – członka zespołu uczniów za wybitne osiągnięcia
naukowe
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III. Opis osiągnięć ucznia w roku szkolnym (należy dołączyć do wniosku
kserokopię świadectwa oraz kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie
wymogu przyznania stypendium, potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez
dyrektora szkoły):

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Dane do wypłaty stypendium:
1. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Preferowana forma wypłaty przyznanego stypendium*:
□ wypłata gotówką w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie za okazaniem
dowodu osobistego;
□ wypłata na rachunek bankowy:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(należy podać imię, nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwę banku i numer
rachunku)

...............................................
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

* należy zaznaczyć wybraną formę wypłaty przyznanego stypendium

V. Uzasadnienie Dyrektora szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)
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