
Załącznik nr 1  

do uchwały nr  XVIII/133/16  

Rady Gminy Duszniki  

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Duszniki w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

§1. W celu realizacji Programu ustanawia się nagrodę pieniężną o charakterze 

motywacyjnym pod nazwą „Stypendium Wójta Gminy Duszniki" (zwaną dalej „stypendium”), 

przyznawaną z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych bądź sportowych. 

 

§2. Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, uczęszczającym do klas IV, V i VI szkół 

podstawowych oraz I, II i III gimnazjów, a także uczniom szkół ponadgimnazjalnych mających 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Duszniki. 

 

§3. Uczniowie mogą ubiegać się o stypendium jednorazowe na zakończenie każdego 

semestru szkolnego. 

 

§4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem. 

 

§5. 1. Stypendium z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć 

naukowych może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, który spełnia co najmniej jedno z poniższych 

kryteriów: 

a) uzyskał na koniec semestru średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

- nie mniejszą niż 5,4 dla szkoły podstawowej; 

- nie mniejszą niż 5,2 dla gimnazjum; 

b) reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu 

lub olimpiady na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. 

2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce, zarówno w szkole 

podstawowej, jak i w gimnazjum, jest uzyskanie bardzo dobrej oceny z zachowania. 

 

§6. Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe może być przyznane również uczniowi 

szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałemu na terenie Gminy Duszniki, który został laureatem 

bądź finalistą przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeblu ogólnopolskim 

lub wojewódzkim. 

 

§7. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły 

podstawowej bądź gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, który 

reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, 

ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu artystycznego. 



2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne 

jest uzyskanie na koniec semestru średniej ocen nie niższej niż 3,0 oraz co najmniej dobrej 

oceny z zachowania. 

 

§8. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane również uczniowi 

szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałemu na terenie Gminy Duszniki, który został laureatem 

bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu 

artystycznego. 

 

§9. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły 

podstawowej lub gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki spełniającemu 

co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) reprezentując swoją szkołę został zdobywcą minimum VI miejsca zawodów 

sportowych szczebla ogólnopolskiego; 

b) reprezentując swoją szkołę został zdobywcą minimum III miejsca zawodów 

sportowych szczebla  wojewódzkiego. 

2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 

jest także uzyskanie na koniec semestru średniej ocen nie niższej niż 3,0 oraz co najmniej 

dobrej oceny z zachowania. 

 

§10. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane również uczniowi 

szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałemu na terenie Gminy Duszniki, spełniającemu 

co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) został zdobywcą minimum VI miejsca zawodów sportowych szczebla 

ogólnopolskiego; 

b) został zdobywcą minimum III miejsca zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego. 

 

§11.1. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu należy złożyć w Urzędzie Gminy Duszniki lub w sekretariacie właściwej szkoły 

z terenu gminy Duszniki, nie później niż w dniu zakończenia semestru. 

2. Uprawnionym do złożenia wniosku jest: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rodzic lub opiekun prawny ucznia, 

c) pełnoletni uczeń. 

3. W przypadku stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe uprawnionym do złożenia 

wniosku jest przedstawiciel klubu sportowego trenującego ucznia lub dyrektor szkoły.  

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia 

wskazane we wniosku. 

5. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane 

podczas trwania semestru, na koniec którego składany jest wniosek. 

6. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 12. 1. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja Stypendialna w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia semestru. 

2 . W skład Komisji Stypendialnej wchodzi: 



- dwóch radnych Rady Gminy Duszniki zasiadających w Komisji Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Zdrowia, 

- dwóch pracowników samorządowych wyznaczonych przez Wójta Gminy Duszniki, 

- dwóch dyrektorów szkół zlokalizowanych w Gminie Duszniki, wyznaczonych przez Wójta 

Gminy Duszniki. 

3. Komisję Stypendialną oraz Przewodniczącego Komisji powołuje każdorazowo Wójt Gminy 

Duszniki wewnętrznym zarządzeniem. 

4. Zarządzenie Wójta ws. powołania Komisji Stypendialnej określa także środki finansowe 

przeznaczone na przyznanie i wypłatę stypendiów na koniec semestru szkolnego, zgodnie      

z aktualnie obowiązującą uchwałą budżetową. 

5.  Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w komisji. 

6. Z posiedzenia ws. rozpatrzenia wniosków o stypendium Komisja Stypendialna sporządza 

protokół, który przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy Duszniki. 

7. Protokół Komisji Stypendialnej zawiera w szczególności: 

a) listę uczniów spełniających warunki ubiegania się o stypendium; 

b) listę uczniów, których zakwalifikowano do przyznania stypendium wraz                          

z uzasadnieniem i proponowaną kwotą nagrody pieniężnej; 

c) listę uczniów, których nie zakwalifikowano do przyznania stypendium wraz                   

z uzasadnieniem. 

 

§ 13. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Duszniki. 

2. Od odmowy przyznania stypendium nie służy odwołanie. 

3. W przypadku odmowy przyznania stypendium wnioskodawca ma prawo wystąpić 

do Wójta Gminy Duszniki o pisemne uzasadnienie. 

 

§ 14. Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane w kwocie minimalnie 100 zł   

a maksymalnie 500 zł. 

 

§ 15. Przyznane stypendium zostanie wypłacone w formie określonej we wniosku w terminie 

do 14 dni od daty przyznania stypendium.  

 

§ 16. Stypendia za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 zostaną przyznane do końca 

miesiąca lutego 2016 r., na podstawie wniosków złożonych do dnia 22 lutego 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


