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UCHWAŁA NR XXXII/218/20
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu
tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
oraz § 2 uchwały nr XVIII/132/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” uchwala się, co następuje:
§ 1. W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"
przyznawane jest „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”.
§ 2. Warunki i tryb przyznawania Stypendium określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/280/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz
trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Liszkowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/218/20
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 listopada 2020 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 podstawowych z terenu 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 jedno z poniższych kryteriów:
1) Uzyskał na koniec semestru średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) nie mniejszą niż 5,4 w klasie IV – VI szkoły podstawowej,
b) nie mniejszą niż 5,2 w klasie VII -VIII szkoły podstawowej.
2) Reprezentując swoją szkołę podstawową 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
szkoły podstawowej z terenu gminy Duszniki, do której uczęszcza uczeń, nie później niż w dniu zakończenia
semestru.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) adres zamieszkania,
3) nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń,
4) średnią ocen uzyskanych na koniec semestru, bądź opis osiągnięcia uzyskanego w trakcie semestru, za
który składany jest wniosek,
5) numer konta bankowego rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, niezbędnego do wypłaty stypendium.
3. Pomocniczy wzór wniosku, możliwy do ewentualnego wykorzystania, stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
4. Uprawnionym do złożenia wniosku jest rodzic lub opiekun prawny ucznia.
5. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, bądź
potwierdzenie uzyskanej przez ucznia średniej, dokonane przez właściwą szkołę.
6. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas
trwania semestru, na koniec którego jest składany wniosek.
7. Wnioski o stypendia są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 7. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Duszniki.
§ 8. Wójt zawiadamia ucznia o przyznaniu stypendium pisemnie na adres podany we wniosku.
§ 9. 1. Stypendium jest przyznawane w wysokości:
1) Klasy IV – VI szkoły podstawowej - średnia ocen:
a) od 5,40 do 5,49 – 100 zł,
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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) Klasy VII – VIII szkoły podstawowej - 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
§ 10. Stypendium jest wypłacane na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty jego
przyznania.
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Załącznik do
Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Duszniki
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY DUSZNIKI
za ……… semestr roku szkolnego ……………………
/wypełnia rodzic / opiekun prawny ucznia bądź pełnoletni uczeń/
Nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………….
Imię ucznia…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły ucznia..……………………………………………………………………………….
Klasa ………………………………………………………………………………………………………...
Średnia ocen/inne osiągniecie……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego do wypłaty stypendium:
……………………………………………………………………………………………………………….
Właściciel rachunku bankowego ……………………………………………………………………………
………………………………………………
Data i podpis osoby składającej wniosek

/wypełnia szkoła/
Potwierdzenie uzyskanej przez ucznia średniej ocen na koniec semestru, dokonane przez dyrektora szkoły
lub nauczyciela wychowawcę:

………………………………………………..
Data, pieczęć szkoły i podpis
dyrektora / nauczyciela wychowawcy

/ wypełnia Wójt Gminy Duszniki/
Wójt Gminy Duszniki, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium, postanowił:
przyznać* / nie przyznać* stypendium w kwocie …………………….
*

/niepotrzebne skreślić/

-----------------------------------(pieczęć i podpis Wójta)

