
                                                                                   Załącznik Nr 1 

                                                                                                                           do Uchwały Nr  XLV/277/18   

                                                                                                                       Rady Gminy Damasławek 

                                                                                                                   z dnia 28 marca 2018 r. 

 

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Celem przyznawania stypendium jest promowanie uczniów wybitnie zdolnych, 

posiadających szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i bardzo wysokie wyniki 

w nauce. 

2. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie: klas IV-VIII szkoły podstawowej, 

wygaszanych klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, stałych 

mieszkańców Gminy Damasławek. 

3. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust 2, za szczególne osiągnięcia 

uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. 

4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium będą wyodrębnione corocznie  

w budżecie Gminy. 

5. Wysokość stypendium wypłacana jest jednorazowo na konto lub do rąk rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

§ 2. Kryteria przyznawania stypendium 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust 2, 

którzy spełniają kryteria określone w pkt 1 lub 2 tj: 

1) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 

-  5,7 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 

- 5,5 – w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i wygaszanych klas 

gimnazjum, 

- 5,0 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

2) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 

-  5,0 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 

- 4,75 – w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, wygaszanych klas 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dodatkowo spełniają jedno 

z następujących kryteriów: 

a) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych 

organizowanych/pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

b) są laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, 

c) są laureatami konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu ogólnopolskim, 

d) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe 

zdobyli medal, zajmując I-III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III 

miejsce w ogólnopolskich zawodach, 

e) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu. 

3) W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich 

wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników. 

 



§ 3. Tryb przyznawania stypendium 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje: 

a) dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim 

uczniem lub, 

b) rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1, sporządza się wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 

1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, 

certyfikatów, dyplomów. 

2) Oświadczenie dyrektora o średniej ocen, o której mowa w § 2 ust 1 i ust 2 oraz ocenie  

z zachowania. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym 

należy składać w terminie od 1 lipca do 15 lipca w Urzędzie Gminy  

Damasławek. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu. 

5. Wójt Gminy Damasławek zarządzeniem powołuje Komisję Stypendialną w składzie : 

- Sekretarz Gminy – jako przewodniczący, 

- Skarbnik Gminy, 

- Inspektor ds. Oświaty i Sportu, 

- przedstawiciel Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia, 

oraz określa termin posiedzenia Komisji. 

6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną. 

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który m.in. zawiera propozycję wysokości 

stypendium i przedstawia do akceptacji Wójtowi Gminy Damasławek. 

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy 

Damasławek. 

9. Od decyzji Wójta odwołanie nie przysługuje. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium jest przekazana pisemnie do wnioskodawcy. 

2. Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium, zamieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Damasławek. 

3. Stypendysta otrzymuje Decyzję o przyznaniu stypendium w obecności Radnych                           

na posiedzeniu Rady Gminy Damasławek. 

Załączniki do Regulaminu: 

1) Wniosek o przyznanie stypendium. 

2) Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


