
UCHWAŁA NR XLVII/338/2018
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki w nauce dla uczniów 
szkół podstawowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198)

Rada Gminy
ustala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki w nauce dla uczniów 
szkół podstawowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

§ 2.  Wprowadza się regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie będący załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wysokość środków finansowych na stypendium, o którym mowa w §1 ustala się co roku w budżecie 
Gminy Trąbki Wielkie.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie 
ustalania zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
PomorskiegoPomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński
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REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

§ 1. Ilekroć jest mowa o:

1)  konkursach,  turniejach  lub  olimpiadach  –  należy  przez  to  rozumieć  konkursy,  turnieje

lub olimpiady spełniające łącznie następujące warunki:

a) ich tematyka nie jest związana ze sportem ani zajęciami artystycznymi,

b) udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach,

c)  konkursy,  turnieje  i  olimpiady  o  zasięgu  ponadwojewódzkim  i  wojewódzkim  organizowane

są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

2) średniej ocen – należy przez to rozumieć średnią ocen z zajęć edukacyjnych, osiągniętą w roku

szkolnym  poprzedzającym  rok,  na  który  składany  jest  wniosek,  wyrażoną  w  postaci  wartości

liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3)  uczniu  -  należy  przez  to  rozumieć  ucznia  klasy  IV-VIII  szkoły  podstawowej,  ucznia  klasy

gimnazjalnej w szkole podstawowej, 

§ 2. 1. Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły

podstawowej,  uczniowi  klasy  gimnazjalnej  w  szkole  podstawowej,  który  w  roku  szkolnym

poprzedzającym  rok  szkolny,  na  który  przyznaje  się  stypendium,  spełnił  poniższe  kryteria.

Stypendium może otrzymać absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum.

2. Ustala się następujące kryteria, którym przypisuje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kryteria obowiązkowe: uczeń uzyskał wzorową ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich

przedmiotów, określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły:

a) uczeń w klasie IV-VI w szkole podstawowej – od 5,00 do 5,59 – 5 punktów;

b) uczeń w klasie IV-VI w szkole podstawowej – od 5,60 do 6,00  – 10 punktów;

c)  uczeń w klasie VII-VIII w szkole podstawowej i  klasie  gimnazjalnej  w szkole podstawowej –

od 5,00 do 5,39  – 5 punktów;
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d) uczeń w klasie  VII-VIII w szkole podstawowej i  klasie gimnazjalnej  w szkole podstawowej –

od  5,40 do  6,00  – 10 punktów;

2) kryteria fakultatywne:

a) otrzymał ocenę celującą z co najmniej z ośmiu przedmiotów – 5 punktów;

b)  zdobył  tytuł  laureata  bądź  finalisty  w  konkursie,  turnieju  lub  olimpiadzie  przedmiotowej,

tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim – 20 punktów;

c)  zdobył  tytuł  laureata  w konkursie,  turnieju lub  olimpiadzie  przedmiotowym,  tematycznym lub

interdyscyplinarnym o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów;

d)  zdobył  pierwsze  miejsce  indywidualnie  bądź  zespołowo w konkursie, turnieju  lub  olimpiadzie

przedmiotowym, tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu powiatowym – 5 punktów. 

3. Stypendium jest przyznawane uczniowi, który zdobył co najmniej 15 punktów.

4. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu składa się do Wójta

Gminy Trąbki Wielkie w terminie do 15 lipca każdego roku.

5.  Wniosek  o  przyznanie  stypendium może  złożyć  wychowawca,  dyrektor  lub  rodzic  /  opiekun

prawny.

6. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) kopię świadectwa szkolnego,

2) kopie  zaświadczeń  organizatorów konkursów,  turniejów lub  olimpiad  o  zasięgu  wojewódzkim

i ponadwojewódzkim – jeśli dotyczy.

3) kopie dyplomów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu powiatowym – jeśli dotyczy.

§  3.  1.  Wójt  w drodze  zarządzenia  powołuje  Komisję  Stypendialną,  w skład  której  wchodzą  co

najmniej  3  osoby,  z  których jedna pełni  funkcję przewodniczącego.  Wójt  ustala  termin i  miejsce

posiedzenia Komisji.

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) dokonanie oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

2) sporządzenie listy kandydatów do stypendium, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz informacje

o uzyskanej liczbie punktów, w kolejności od najwyższej do najniższej.

3) dokonanie wyboru stypendystów,
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4) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

3. Sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący Komisji Stypendialnej.

§ 4. 1. Wójt zatwierdza listę stypendystów w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

2. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje się w formie decyzji.

3.  Uroczyste  wręczenie  decyzji  o  przyznaniu  stypendiów odbywa się  podczas  sesji  Rady Gminy

Trąbki Wielkie.

4. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

5.  Stypendium  jest  przyznawane  w  formie  świadczenia  pieniężnego,  wypłacanego  jednorazowo

do końca września każdego roku.

§5. 1.Wysokość stypendium wynosi w zależności od uzyskanej liczby punktów z podziałem na:

a) dla ucznia klasy IV-VI w szkole podstawowej w kwocie nie niższej niż 600 zł brutto i nie większej

niż 1 000 zł brutto,

b)  dla  ucznia  klasy VII-VIII  w szkole  podstawowej  i  klasie  gimnazjalnej  w szkole  podstawowej

w kwocie nie niższej niż 1 000 zł brutto i nie większej niż 1 500 zł brutto.

2. Stypendium wypłaca się przelewem na rachunek bankowy w terminie do końca września każdego

roku.

Id: A489D2DF-A990-4ED5-8655-C1AA8FCCB08B. Podpisany Strona 3



załącznik nr 1

do regulaminu UDZIELANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE 
ZA WYNIKI W NAUCE

na rok szkolny ………………………….

I.  DANE WNIOSKODAWCY

…………………………………….............................…………………………………………..

………………………………………………………………………………………..................

Telefon kontaktowy: ……………………………………………...........…………………..........

II. INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………….......

2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów………………………………………….

….….........................................................................................................................................

3. Nazwa  i  adres  szkoły,  do  której  uczęszcza  kandydat,  klasa  ……………….

………………………………………………………………………………………………..

4. Uzasadnienie wniosku:

1) ocena zachowania: ……………………………

2) średnia ocen z ostatniego roku szkolnego   …………………………

3) wybrane 8 przedmiotów, za które uczeń otrzymał oceny celujące:

………………………………………

………………………………………

……………………………………….

………………………………………

………………………………………

……………………………………….
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………………………………………

………………………………………

4) inne szczególne osiągnięcia:

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

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

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

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

5. Wykaz dokumentów (załączników) potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku1

………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........

                                     …….…………………..………………..

                   (data i podpis wnioskodawcy)

III.  1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Wójta  Gminy  Trąbki  Wielkie  danych
osobowych  oraz  wizerunku  mojego  dziecka  udostępnionych  w  związku  z  procedurą
rozpatrywania i przyznawania stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki w nauce,
zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.......................................................................
(data i podpis rodzica, opiekuna prawnego)

1 Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: kopię świadectwa szkolnego, kopię zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów       
i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, kopię dyplomów konkursów, turniejów lub olimpiad powiatowych – jeśli dotyczy
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IV.POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

1. Decyzja Komisji Stypendialnej

…………………………………………………………………………………………...............

........……………………………………………………………………………………………...

……………..….............................................................................................................................

…………....………………………………………………………………………………….......

2. Podpisy członków Komisji Stypendialnej

Przewodniczący Komisji………………………………

Członek Komisji………………………………………

Członek Komisji..........................................................

Trąbki Wielkie, dnia ………………
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Uzasadnienie

Ustawodawca przewiduje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży. Na realizację takiego
wsparcia gmina przeznacza środki własne. Niniejszy projekt uchwały stanowi zasady przyznawania
stypendium. Celem przyznawania Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki w nauce jest
promowanie uczniów poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce,
osiąganych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przyznanie stypendium przyczyni się
również do promocji gminy Trąbki Wielkie, poprzez reprezentowanie gminy podczas konkursów i olimpiad
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Stypendium wypłacane będzie
jednorazowo, będzie stanowić bardzo ważny czynnik motywujący do dalszej pracy ucznia. Środki
finansowe przeznaczone na wypłatę Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki w nauce co roku
będą ustalane w budżecie Gminy Trąbki Wielkie.

Decyzję o przyznaniu stypendium będzie podejmowała Komisja stypendialna powołana przez wójta,
której zadaniem będzie ocena wniosków na podstawie ustalonych kryteriów i ich wartości punktowej.
Stypendia przyznawane będą do wysokości środków ustalonych w budżecie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: A489D2DF-A990-4ED5-8655-C1AA8FCCB08B. Podpisany Strona 1




