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UCHWAŁA NR XIV/105/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) 

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e : 

§ 1. Ustanawia się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie 
Gminy Bolesławiec. 

§ 2. Stypendia, o których mowa w § 1 uchwały, przyznaje Wójt Gminy Bolesławiec według zasad i w trybie 
określonym w Regulaminie udzielania stypendiów, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Stypendia przyznaje się na wniosek, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 uchwały, określa się corocznie 
w budżecie gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 września 2010 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Durda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/12  

Rady Gminy Bolesławiec  

z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

§ 1. 1. Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których miejscem 
zamieszkania jest Gmina Bolesławiec. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być również przyznane uczniom, uczęszczającym do szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, mieszkającym w gminach ościennych. 

§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią, skutkujące uzyskaną 
średnią ocen szkolnych oraz osiąganiem ponadprzeciętnych wyników w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. 

2. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: 

1) stypendium za wyniki w nauce: 

2) stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. 

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane: 

1. Jednemu uczniowi oddziału szkoły podstawowej w obrębie klas IV-VI, który w okresie danego roku 
szkolnego wykazał się aktywnością w działalności na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego oraz spełnił łącznie 
następujące kryteria: 

1) za dwa semestry danego roku szkolnego otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

2) za dwa semestry danego roku szkolnego osiągnął najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych spośród uczniów danego oddziału, jednak nie mniej niż 5,0. 

2. Uczniowi klasy III gimnazjum, spełniającemu łącznie poniższe kryteria: 

1) uzyskał wzorową ocenę zachowania, 

2) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,4, 

3) uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny ustalone stopniem co najmniej bardzo 
dobrym, 

4) uzyskał co najmniej 86% maksymalnej liczby punktów na egzaminie gimnazjalnym ze wszystkich części 
egzaminu. 

3. Najlepszemu uczniowi oddziału szkoły w obrębie klas IV – VI, będącemu jednocześnie najlepszym 
uczniem szkoły, prowadzonej przez Gminę Bolesławiec i wskazanemu przez dyrektora szkoły, przysługuje 
stypendium w wysokości podwyższonej w stosunku do stypendium dla najlepszego ucznia klasy. 

§ 4. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu może być przyznane uczniowi 
klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum po spełnieniu jednego z warunków: 

1) zajął miejsce I do X w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie lub zawodach sportowych na szczeblu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim, 

2) zajął miejsce I do III na konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, 

3) zajął miejsce I do III w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, 

4) zajął I miejsce w konkursach przedmiotowych oraz w indywidualnych konkurencjach sportowych na szczeblu 
powiatu i regionu. 
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2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu może być również przyznane 
uczniowi klasy VI szkoły podstawowej w przypadku otrzymania co najmniej 95% maksymalnej ilości punktów ze 
sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej szkoły podstawowej. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, stanowiącym załącznik do Regulaminu, mogą wystąpić: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rodzice lub prawny opiekun ucznia –za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w niniejszej 
uchwale, w szczególności: kserokopię świadectwa szkolnego, kserokopię dokumentu potwierdzającego wyniki 
sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz 
kserokopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych, jak również 
potwierdzenie aktywności ucznia w życiu społecznym szkoły. 

3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Bolesławiec raz w roku do 10 lipca roku kalendarzowego. 

4. Zastrzega się możliwość sprawdzenia złożonych dokumentów pod względem wiarygodności. 

§ 6. 1. Stypendia przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jednorazowo przelewem na wskazane przez 
rodzica/opiekuna ucznia konto bankowe. 

2. Wysokość stypendium ustala każdorazowo Wójt Gminy Bolesławiec, biorąc pod uwagę wielkość środków 
przeznaczonych na stypendia w danym roku oraz osiągnięcia ucznia. 

§ 7. 1. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Gminie Bolesławiec. 

2. Zawiadomienie pisemne wnioskodawcy o nieprzyznaniu stypendium przekazuje się z uzasadnieniem. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Bolesławiec. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/12  

Rady Gminy Bolesławiec  

z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
UCZNIA W DZIEDZINIE NAUKI, SZTUKI LUB SPORTU 

I. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania:.................................................................................................. 

3. Data urodzenia:....................................................................................................................... 

4. Nazwa i adres szkoły:........................................................................................................... 

5. Klasa................................................................................................................................................. 

6. Imię i nazwisko wychowawcy klasy................................................................................... 

II. Spełnienie przez ucznia kryteriów podstawowych 

1. Ocena zachowania ................................................................................................................ 

2. Średnia ocen ........................................................................................................................... 

3. Uczeń uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć co najmniej ocenę bardzo dobrą* : 

a) TAK b) NIE 

4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez ucznia w sprawdzianie po szkole podstawowej lub egzaminie 
gimnazjalnym ......................................................................... 

................................., dnia ……................................. r. podpis dyrektora 

*niepotrzebne skreślić 

III. Spełnienie przez ucznia kryteriów dodatkowych 

A. Wyniki w konkursach lub olimpiadach (finaliści lub laureaci konkursów szczebla co najmniej powiatowego) 

 
Lp. Nazwa 

konkursu 
Osiągnięcia 

ucznia 

1. 

2. 

3. 

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię zaświadczenia lub dyplomu. 

B. 
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Wyniki w zawodach sportowych (co najmniej I miejsce na szczeblu powiatowym) 

 
Lp. Nazwa 

konkursu 
Osiągnięcia 

ucznia 

1. 

2. 

3. 

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię zaświadczenia lub dyplomu 

C. Wyniki w konkursach artystycznych i inne osiągnięcia ucznia (finaliści lub laureaci konkursów szczebla co 
najmniej powiatowego) 

 
Lp. Nazwa 

konkursu 
Osiągnięcia 

ucznia 

1. 

2. 

3. 

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię zaświadczenia lub dyplomu 

Inne osiągnięcia ucznia: 

................................., dnia …………................... r. czytelny podpis wychowawcy 


