
UCHWAŁA  Nr XXI/135/20  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 maja 2020 r. 

ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki  

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1468 ze zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki  

w nauce i osiągnięcia sportowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

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

Województwa Opolskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495  oraz poz. 2251. 
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Załącznik   

do uchwały nr XXI/135/20 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 28 maja 2020 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM STYPENDIUM WÓJTA GMINY STRZELECZKI ZA 

WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe, zwanym dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przyznawania stypendium. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Strzeleczki; 

2) stypendium – świadczenie jednorazowe za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie szkolnym; 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Strzeleczki; 

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły; 

5) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium; 

6) Komisji – należy przez to rozumieć zespół ustanowiony i działający w oparciu o przepisy niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2. Tworzy się Fundusz Specjalny, zwany dalej Funduszem, w wysokości określonej w budżecie Gminy 

Strzeleczki. 

§ 3. Ze środków Funduszu przyznawane są stypendia. 

§ 4. Stypendium Wójta Gminy Strzeleczki jest formą docenienia wysokich osiągnięć uczniów Gminy 

Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które odznaczają się wybitnymi talentami w dziedzinie 

nauki i sportu. 

§ 5. Stypendia przyznaje się za rok szkolny  uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy spełnili 

warunki określone w § 7 Regulaminu. 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania stypendium 

§ 6. Stypendium  przyznaje się w dwóch kategoriach: 

1) Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) Stypendium za osiągnięcia sportowe. 

§ 7. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia kryteria 

określone w pkt 1 lub pkt 2: 

1) kryterium pierwsze: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0, 

c) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 
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2) kryterium drugie: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75, 

b) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

c) zajął jedno z miejsc I-III w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu gminnym lub uzyskał 

tytuł laureata/ finalisty w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia poniższe kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,  

a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne; 

2) w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

3) w ramach rozgrywek międzyszkolnych osiągnął indywidualne/ drużynowe sukcesy sportowe (zajął miejsca  

I-III) na szczeblu powiatowym lub brał udział w finale wojewódzkim, ogólnopolskim. 

§ 8. Kryteria, o których mowa w § 7 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami 

tych dokumentów, potwierdzonymi przez Dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

Rozdział 3 

Tryb wnioskowania o stypendium 

§ 9.1. Prawo do zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje Dyrektorom szkół. 

2. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 składa się w sekretariacie gminy nie później niż do 

dnia 19 czerwca każdego roku, na formularzu stanowiącym wzór wniosku (załącznik do regulaminu). 

§ 10.1. Wniosek pozostawi się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie wskazanym w § 9 ust. 2; 

2) wycofania przez wnioskodawcę. 

2. Wójt informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu bez rozpatrzenia. 

§ 11.1. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt powołuje w drodze zarządzenia Komisję 

oraz określa jej tryb działania. 

2. Komisja winna składać się z co najmniej 3 osób. 

3. Posiedzenie Komisji będzie się odbywać jeden raz w roku, nie później niż do 22 czerwca danego roku. 

4. Komisja opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami,  

o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. 

5. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedstawia Wójtowi listę 

rekomendowanych kandydatów do stypendiów. 

6. O przyznaniu stypendiów decyduje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 
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Rozdział 4 

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium 

§ 12. Stypendium jest udzielane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego w terminie 

do dnia 30 czerwca na konto bankowe wskazane we wniosku o przyznanie stypendium. 

§ 13. Stypendium wypłaca się jednorazowo w wysokości 200,00 zł do dnia 30 czerwca w danym roku 

szkolnym. 

§ 14. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości osiągnięć. 

§ 15. O przyznanych stypendiach informuje się Dyrektorów szkół, do których uczęszczają nagrodzeni 

uczniowie. 

§ 16. Stypendyści, poza wypłatą stypendiów, otrzymują dyplomy. 
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Załącznik  

do Regulaminu przyznawania uczniom  

Stypendium Wójta Gminy Strzeleczki  

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA 

ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE / ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE /  

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

I. Dane osobowe ucznia (kandydata na stypendystę)  

1. Imię (imiona): ………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko: ………………………………………………………………………………..……..  

3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 

4. Dane szkoły: …………………………………………………………………………………… 

a) Nazwa szkoły : ………………………………………………………………………………… 

b) Klasa: ………………………………………………………………………………………….. 

5. Adres zamieszkania:  

a) Ulica i numer domu: …………………………………………………………………………... 

b) Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………… 

II. Dane osobowe matki / opiekunki prawnej  

1. Imię (imiona): …………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

3. Adres zamieszkania:  

a) Ulica i numer domu: ……………………………………………………………………….….. 

b) Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………… 

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

5. Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………... 

III. Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego 

1. Imię (imiona): …………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

3. Adres zamieszkania:  

a) Ulica i numer domu: ……………………………………………………………………….….. 

b) Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………… 

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

5. Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………... 
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IV. Informacja o osiągnięciach ucznia (kandydata na stypendystę):  

1. Średnia ocen uzyskana w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej:  

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

2.Ocena zachowania uzyskana w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej:  

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

3. Ocena z wychowania fizycznego uzyskana w wyniku klasyfikacji końcowej/rocznej2:  

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

4. Szczególne osiągnięcia3:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        …………………………………                                                         ………………………………… 
                         (miejscowość, data)               (Podpis dyrektora szkoły)  

 

Wskazówki:  

a) prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie, zawodach sportowych 

b) prosimy uporządkować osiągnięcia (powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe) 

  

                                                      
2 Dotyczy wniosku o przyznanie STYPENDIUM WÓJTA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  
3 Dotyczy wniosku o przyznanie STYPENDIUM WÓJTA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE / ZA 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
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Decyzja Wójta Gminy Strzeleczki  

Na podstawie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe (Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2020 r.) 

postanawiam: …………………………………………. 

 

 

Strzeleczki, dnia …………..…………                                           ………………………………… 
                         (miejscowość, data)                    (Podpis Wójta Gminy Strzeleczki)  
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