UCHWAŁA NR XVI/73/2015
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020 Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008
r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887,
Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, z 2014 r. poz. 7,
poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 811, poz. 827,poz. 1240, poz. 1629) Rada Gminy Nieborów uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący lokalnym
programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XVI/61/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007r. w sprawie zasad przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Nieborów za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów;
2) uchwała Nr XLIX/233/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/61/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów
Wójta Gminy Nieborów za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/73/2015
Rady Gminy Nieborów
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Regulamin
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów Wójta Gminy Nieborów dla uczniów
uczęszczających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Nieborów.
§ 2. 1. Stypendium ma charakter motywacyjny.
2. Celem stypendium Wójta Gminy Nieborów jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych,
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub w sporcie w danym roku szkolnym.
§ 3. Stypendium jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym na zakończenie zajęć dydaktycznowychowawczych w danym roku szkolnym.
§ 4. Środki przeznaczone na stypendia określa się corocznie w budżecie gminy.
§ 5. Stypendium przyznaje się:
1) uczniom klas IV – VI szkół podstawowych,
2) uczniom klas I – III gimnazjum.
§ 6. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z następujących
warunków:
1) uzyskali wzorową ocenę z zachowania i osiągnęli średnią ocen w nauce z obowiązujących zajęć
edukacyjnych na poziomie co najmniej:
a) w szkole podstawowej – 5,5,
b) w gimnazjum – 5,3;
2) są laureatami konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych
o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania i osiągnęli średnią
ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
a) w szkole podstawowej – 5,0,
b) w gimnazjum – 4,75;
3) są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej powiatowym, uzyskali
w ww. formach czołowe miejsca (od I do III) oraz uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania i osiągnęli
średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
a) w szkole podstawowej – 5,0,
b) w gimnazjum – 4,75;
4) uzyskali udokumentowane wysokie wyniki sportowe w klasyfikacji indywidualnej we współzawodnictwie
wojewódzkim (od I do III miejsca), krajowym lub międzynarodowym, a w klasyfikacji zespołowej we
współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
5) stypendium może być przyznane również:
a) uczniowi klasy VI szkoły podstawowej w przypadku otrzymania co najmniej 95% maksymalnej ilości
punktów ze sprawdzianu zewnętrznego,
b) uczniowi klasy III gimnazjum w przypadku otrzymania co najmniej 90% maksymalnej ilości punktów
z egzaminu gimnazjalnego.
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§ 7. Maksymalna wysokość stypendium wynosi:
1) dla uczniów gimnazjum – 700,00 zł;
2) dla uczniów szkół podstawowych – 500,00 zł.
§ 8. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Nieborów w oparciu
o propozycje Komisji Stypendialnej. W skład komisji wchodzą:
a) Przewodniczący Rady Gminy,
b) Sekretarz Gminy,
c) Członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
d) Pracownik merytoryczny ds. oświaty.
2. Komisja, opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami,
o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu.
3. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisja przedstawia Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów
do stypendiów.
4. Decyzja Wójta o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 9. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.
2. Wnioski składa się najpóźniej trzy dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych
danego roku szkolnego w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów – wzór wniosku stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające uzyskane przez uczniów osiągnięcia
i kryteria określone w § 6 niniejszego regulaminu.
4. Wnioski niekompletne, na innym druku lub bez merytorycznego uzasadnienia nie będą przez komisję
rozpatrywane.
§ 10. Stypendium będzie wypłacane gotówką do rąk rodzica lub prawnego opiekuna bądź przelewem na
wskazane przez nich konto.
§ 11. O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się nagrodzeni
uczniowie.
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Załącznik do Regulaminu
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Nieborów
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ............................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły ..........................................................................................................................
..................................................................................................................., klasa ................................
5. Średnia ocen za ostatni rok szkolny ....................................................................................................
6. Ocena z zachowania ............................................................................................................................
7. Łączna ilość punktów otrzymanych przez ucznia w sprawdzianie po szkole podstawowej
lub egzaminie gimnazjalnym (dotyczy klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimazjum)
..............................................................................................................................................................
8. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium: ...........................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9. Ilość załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: …...............
.....................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:
1. Prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie lub zawodach. Prosimy nie
wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego.
2. Prosimy uporządkować osiągnięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe).
3. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy
dołączyć do wniosku.
4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć ucznia w bieżącym roku szkolnym.
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