Uchwała Nr XX/127/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów
szkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. w ramach Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin
Wielkopolski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm./, art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./, Uchwały Nr XVI/99/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Koźmin Wielkopolski Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik do Uchwały Nr XX/127/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 31 maja 2016r.

Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
§1
1. Stypendium udzielane jest za szczególne wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie nauki, sportowe i artystyczne uczniom szkół prowadzonych przez gminę Koźmin
Wielkopolski zamieszkałym na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się uczniom klas IV - VI szkoły
podstawowej oraz uczniom gimnazjum.
3. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust.1 i 2, za osiągnięcia uzyskane
w zakończonym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.
4. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§2
1. Stypendium za szczególne wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,76 i więcej,
b) posiadają wzorową ocenę zachowania.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznaje się uczniom, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:
a) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami
ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,
b) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej,
c) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
a) w konkurencjach

indywidualnych

lub

zespołowych

uczestniczyli

w

zawodach

sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub wyższym, zajmując
miejsca I-III,
b) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej,
c) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki;
a) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
b) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej,
c) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
5. Stypendium za szczególne osiągnięcia można również przyznać uczniom, którzy mają
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Koźmin Wielkopolski.
6. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

§3
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.
2. Do wniosku o stypendium dołącza się, potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe, sportowe i artystyczne.
3. Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
do 31 lipca.
4. Stypendium przyznaje Burmistrz po zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną.
5. Komisję stypendialną powołuje Burmistrz.
6. Przyznane stypendium, w kwocie 1000 zł, wypłacane jest jednorazowo do 30 września
danego roku, do rąk rodzica bądź prawnego opiekuna, lub przekazywane jest na wskazane
przez nich konto.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Komplet dokumentów stanowią:
a) wniosek, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
b) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów
za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe
i artystyczne

………………………….., dn. …………………………..

Pieczątka wnioskodawcy

…………………………………...…………..…..

Wniosek o przyznanie stypendium
…………………………………………..……
(należy wpisać: za wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia naukowe, lub sportowe, lub artystyczne)

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………….……….…...……….............
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..…
3. Nazwa szkoły / klasa …………………………………………………………………………
4. Ocena zachowania ucznia …………………………………………………............................
5. Wymienić szczególne osiągnięcia ucznia
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………….………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………………………..
6. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia ucznia
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………

…….………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Dane rodzica lub prawnego opiekuna:
Imię i nazwisko …………………………………...…………..…..
Adres zamieszkania ………………………………………..……..
Numer telefonu……………………………………………………
Numer konta bankowego …………………………………………

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135).

………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

