
Załącznik  
do uchwały nr XXXIX/280/17 

Rady Gminy Duszniki 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Regulamin 
 przyznawania Stypendium Wójta Gminy Duszniki w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
 

§ 1. W celu realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ustanawia 

się nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pod nazwą „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”, zwaną 

dalej „Stypendium”, przyznawaną z tytułu wysokich wyników w nauce. 

§ 2. Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, 

uczęszczających do szkół podstawowych (od klasy IV) oraz gimnazjów, a także uczniom szkół 

ponadpodstawowych i 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 równoznaczne z jego przyznaniem. 

§ 5. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) Uzyskał na koniec semestru średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole 

zlokalizowanej na terenie Gminy Duszniki: 

a) nie mniejszą niż 5,4 dla szkoły podstawowej, 

b) nie mniejszą niż 5,2 dla gimnazjum, 

2) Reprezentując swoją szkołę: podstawową, gimnazjalną, ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną - 

zdobył jedno z pierwszych trzech miejsc przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeblu 

ogólnopolskim lub wojewódzkim. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Urzędzie Gminy Duszniki lub w sekretariacie 

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

2. Pomocniczy wzór wniosku,  możliwy do ewentualnego wykorzystania, stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

3. Uprawnionym do złożenia wniosku jest: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia, 

3) pełnoletni uczeń. 

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

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

semestru, na koniec którego jest składany wniosek. 

6. Wnioski o stypendia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia semestru. 

§ 7. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Duszniki. 

§ 8. Wójt zawiadamia pełnoletniego ucznia bądź rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznaniu 

stypendium. 



§ 9. 1. Stypendium jest przyznawane w wysokości:  

1) Szkoła podstawowa - średnia ocen: 

a) od 5,40 do 5,49 – 100 zł, 

b) od 5,5 do 5,59 – 200 zł 

c) od 5,6 do 5,69 – 300 zł 

d) od 5,7 do 5,79 – 350 zł 

e) od 5,8 do 5,89 – 400 zł 

f) od 5,9 do 5,99– 450 zł 

g) 6,0 – 500 zł  

2) Gimnazjum - średnia ocen: 

a) od 5,2 do 5,29 – 100 zł 

b) od 5,3 do 5,39 – 150 zł 

c) od 5,4 do 5,49 – 200 zł 

d) od 5,5 do 5,59 – 250 zł 

e) od 5,6 do 5,69 – 300 zł 

f) od 5,7 do 5,79 – 350 zł 

g) od 5,8 do 5,89 – 400 zł 

h) od 5,9 do 5,99 – 450 zł 

i) 6,0 – 500 zł 

3) Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach: 

a) na szczeblu ogólnopolskim: 

- za I miejsce – 500 zł 

- za II miejsce – 400 zł 

- za III miejsce – 300 zł 

b) na szczeblu wojewódzkim lub międzywojewódzkim: 

- za I miejsce – 300 zł 

- za II miejsce – 200 zł 

- za III miejsce – 100 zł 

2. Jeżeli liczba złożonych wniosków rozpatrzonych pozytywnie przekroczy pulę środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie Gminy, kwota stypendium zostanie proporcjonalnie obniżona. 

§ 10.  Stypendium jest wypłacane w formie gotówkowej lub na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni 

od daty jego przyznania. 

  

 


