UCHWAŁA NR XLVI/367/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 11 listopada 2014 r.
w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
W celu motywacyjnego wspierania wszechstronnego rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie
Spytkowice tworzy się Gminny Program Stypendialny.
§ 2.
Szczegółowe zasady udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów
dla których organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice, określone są w Regulaminie stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Dyrektorom szkół z terenu gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/367/14
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 11 listopada 2014 r.
Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego
Rozdział 1.
ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW
§ 1.
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji
uczniów zdolnych, jest:
1) stypendium za wyniki w nauce,
2. Stypendium przyznaje się uczniom szkoły podstawowej klas IV-VI oraz uczniom gimnazjum.
§ 2.
Stypendium, o którym mowa w niniejszym programie finansowane jest ze środków budżetu gminy.
Rozdział 2.
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
§ 3.
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z poniższych
warunków:
1) w wyniku klasyfikacji za semestr poprzedzający przyznanie stypendium uzyskał z obowiązkowych
przedmiotów średnią ocen:
a) co najmniej 5,3 w szkole podstawowej, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, informatyka i uzyskał bardzo dobrą
ocenę z zachowania,
b) co najmniej 5,2 w gimnazjum, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język
polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka i uzyskał co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Stypendium przyznawane jest na okres semestru szkolnego, następującego bezpośrednio po semestrze,
w którym uczeń spełnił wymogi kwalifikujące do przyznania stypendium.
3. Stypendium za ostatni semestr nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum przyznawane jest bezpośrednio
po upływie tego semestru.
4. Wysokość stypendium wynosi 100 złotych miesięcznie.
Rozdział 3.
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§ 4.
1. Dyrektor szkoły składa do Wójta Gminy Spytkowice wniosek o przyznanie stypendium.
2. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez
niego upoważnioną dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce (kserokopię z dziennika nauki lub
świadectwa) oraz protokół z posiedzenia komisji stypendialnej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły.
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4. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Spytkowice po spełnieniu wymogów określonych w § 4 pkt 1-4.
6. Zasady i tryb działania Komisji Stypendialnej określi Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem.
Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.
1. Stypendysta otrzymuje dyplom, wręczany przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w czasie
spotkań o charakterze uroczystym.
2. Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium podawane są do publicznej wiadomości m.in. na stronie
internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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