
Projekt

z dnia  5 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XVIII/__/2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół 
podstawowych oraz gimnazjów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala  się  Gminny  Program  Stypendialny  wspierający  edukację  uzdolnionych  dzieci  i młodzieży, 
będących mieszkańcami Gminy Gniezno, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów 
zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

§ 2. Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego stanowiący 
załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Stypendia  przyznaje  Wójt  Gminy  Gniezno  na  podstawie  opinii  wyrażonej  przez  Gminną  Komisję 
Stypendialną powoływaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków.

§ 4. Środki finansowe na realizację stypendiów, o których mowa w § 1 zapewnia się corocznie w budżecie 
gminy.

§ 5. Obsługę  organizacyjną  i techniczną  Gminnej  Komisji  Stypendialnej  zapewni  Zespół  Ekonomiczno  - 
Administracyjny Szkół Gminy Gniezno.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLII/295/2013 Rady Gminy Gniezno, z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy 
Gniezno.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/__/2016

Rady Gminy Gniezno

z dnia 15 lutego 2016 r.

Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego
określający zasady udzielania stypendiów dla zamieszkałych na terenie Gminy Gnieznouczniówszkół 

podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego określa  zasady  udzielania stypendiów wspierających 
realizację aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów dla uczniów mogących 
wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów z Gminnego Programu Stypendialnego przysługuje 
dyrektorom placówek oświatowych, do których uczęszcza uczeń.

§ 3. 1. Spośród złożonych wniosków Wójt Gminy Gniezno przyznaje rocznie nie więcej niż 50 stypendiów, 
które otrzymują uczniowie legitymujący się najlepszymi osiągnięciami.

2. Formularz wniosku stanowi załącznik do Regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami  

naukowymi, sportowymi lub artystycznymi.

§ 4. S typendium z Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi,  może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, będący mieszkańcem Gminy Gniezno, który nie ukończył 17 roku życia oraz spełnia co najmniej jeden 
z pozostałych warunków:

a) jest finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) jest finalistą na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim turniejów i rozgrywek sportowych organizowanych 
przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub 
Gimnazjady,

c) jest finalistą lub laureatem konkursów artystycznych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje kultury 
dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5. 1. Kryteria przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mogących wykazać 
się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi w roku szkolnym poprzedzającym rok 
składania wniosku o stypendium.

a) średnia ocen na świadectwie uzyskana ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych w 
wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego stypendium musi wynosić co 
najmniej 5,5 (bez ocen poniżej dobrej).

b) co najmniej jedna ocena celującą na świadectwie z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, przyroda, historia, język obcy, informatyka - uzyskana w wyniku rocznej klasyfikacji na 
zakończenie roku szkolnego poprzedzającego stypendium.

c) zdobyte w roku szkolnym poprzedzającym stypendium co najmniej 5 miejsce na szczeblu wojewódzkim, lub co 
najmniej 10 na szczeblu ogólnopolskim w olimpiadzie lub konkursie wiedzy przedmiotowej organizowanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty.  (olimpiady i konkursy przedmiotowe lub 
tematyczne objęte patronatem Ministra Edukacji lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – lista publikowana na 
stronie internetowej MEN i KO Poznań)
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d) zdobyte w roku szkolnym poprzedzającym stypendium co najmniej 3 miejsce na szczeblu wojewódzkim lub co 
najmniej 5 na szczeblu ogólnopolskim, w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polskie 
Związki Sportowe, Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub Gimnazjady (lista 
dyscyplin sportowych i imprez sportowych publikowana na stronie internetowej Szkolnego Związku 
Sportowego.

e) zdobyte w roku szkolnym poprzedzającym stypendium co najmniej 3 miejsce na szczeblu wojewódzkim, lub co 
najmniej 5 na szczeblu ogólnopolskim w konkursach  artystycznych organizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje 
kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

f) Uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym stypendium certyfikaty znajomości języka obcego (Certyfikat 
językowy – zaświadczenie o znajomości języka obcego na danym poziomie wydawane po zdaniu 
odpowiedniego egzaminu organizowanego przez uprawnioną do tego licencjonowaną instytucję).

2. Aby ubiegać się o  stypendium konieczne jest spełnienie kryterium a i b oraz co najmniej jednego spośród 
kryteriów c, d, e, f.

§ 6. Zgłoszenie kandydata do stypendium z Gminnego Programu Stypendialnego następuje na podstawie 
wniosku

§ 7. Do wniosku dołącza się :

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów o 
których mowa w § 5;

2. Zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków formalnych 
związanych z przebiegiem nauki w roku poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium (zaliczenie 
wszystkich przedmiotów w toku nauki, niepowtarzanie nauki w tej samej klasie, brak kar dyscyplinarnych)

3. Rekomendacje:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

- rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela.

b) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum

- rekomendacja wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły podstawowej;

§ 8. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w comiesięcznych ratach 
od miesiąca września do czerwca.

2. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wynosi 2 000,00 zł na rok, w tym 
jedna rata stypendium wynosi 200,00 zł miesięcznie.

§ 9. Terminy  i sposób  przygotowania  dokumentacji,  wymienionej  w § 7, są następujące:

1) Wszystkie dokumenty należy:

a) umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia;

b) załączyć listę przedkładanych dokumentów ;

c) przedkładane dokumenty ułożyć w teczce, w kolejności zgodnej z załączoną listą.

2) Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września.

3) Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 10. 1. Wnioski o stypendia  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjów  mogących  wykazać  się  
szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi - opiniuje Gminna Komisja Stypendialna.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje w terminie do 30 września Wójt Gminy, po zapoznaniu się z 
opinią Komisji,.

3. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. W  przypadku  przerwania  nauki  w szkole,  rozumianego  jako  skreślenie  z listy  uczniów,  
stypendysta zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.

2. Przerwanie nauki przez stypendystę, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat stypendium.

3. Nie zgłoszenie faktu przerwania nauki oraz pobieranie kolejnych rat stypendium, będzie podstawą do 
żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku nie uregulowania 
należności, do wystąpienia na drogę sądową.
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załącznik do Regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego 
Numer wniosku nadany przez Urząd Gminy Data złożenia wniosku Pieczęć nagłówkowa Urzedu Gminy 

 
  

Znak sprawy 

GPS.20__._____._____ 
 

Wójt Gminy Gniezno 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z GMINNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO 
 

1. Za osiągnięcia (wpisać odpowiednio: naukowe, sportowe, artystyczne) 

                                  

 
I. Dane szkoły wnioskującej o stypendium 

 

2. Nazwa szkoły wnioskującej o stypendium 3.Pieczęć nagłówkowa szkoły 

                       

                        

                       

4. Kod pocztowy   ―    5. Miejscowość               

 
II. Dane ucznia zgłaszanego do stypendium 

 

6. Nazwisko ucznia 7. Imię ucznia 

                                  

8. Data urodzenia   ―   ―     
 

9. Adres zamieszkania ucznia (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

                                  

10. Kod pocztowy   -    11. Miejscowość  
 
 

 

12.Średnia ocen*     

* średnia ocen: 
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku o stypendium 
b) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum - zaświadczenie o średniej ocen na zakończenie szkoły podstawowej, wydane przez dyrektora szkoły; 
 

 

 

 

13. Uzasadnienie wniosku: 
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III. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, potwierdzających 
spełnienie kryteriów o których mowa w § 5 Regulaminu, 
 

L.p. załacznik uwagi 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

1. Wnioskodawca oświadcza iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym wniosku zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 

2. Wnioskodawca oświadcza że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Pouczenie 
 
 

Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadkach określonych w Rozdziale 3 Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego. 
Rodzice ucznia niepełnoletniego otrzymującego stypendium lub dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Gniezno, o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.   

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych we wniosku i załącznikach. 
 

art. 233 § 1 kodeksu karnego:  
„kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

 
 
Data:    
 
 
 
                                                        Czytelny podpis: 

 
Wniosek podpisuje wnioskodawca, tj. dyrektor szkoły. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art, 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r„ o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm), mając na uwadze osiągnięcia młodych mieszkańców lokalnej społeczności, Rada
Gminy może podjąć uchwałę dotyczącą udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne, indywidualne
osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sportowej. Uczniowie zdolni, o ponadprzeciętnych
osiągnięciach w nauce, sporcie lub działalności artystycznej, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych,
zasługują na wsparcie i indywidualne traktowanie ze strony władz gminy. Uchwała stypendialna wzmacnia
działania podejmowane przez Gminę Gniezno na rzecz rozwoju utalentowanych uczniów i jest wyrazem
realizacji jednego z głównych elementów gminnej polityki oświatowej. Stypendium jest wyróżnieniem i
nagrodą za wykonaną pracę, trud i determinację w dążeniu do uzyskania jak najlepszych wyników. Pełni
funkcję motywacyjną i zachęca do podejmowania wzmożonych wysiłków i działań doskonalących własne,
indywidualne talenty i umiejętności. Podjęcie uchwały pomoże utalentowanej młodzieży z terenu naszej gminy
w realizacji zamierzeń i osiągnięciu ambitnych celów.
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