UCHWAŁA NR XVII/158/2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo”, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie
N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy
m a możliwość podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów jako formy wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Regulamin do uchwały określa zasady udzielania stypendium uczniom szkół
podstawowych, liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły muzycznej I
stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
Regulamin ustala kryteria przyznawania stypendiów, termin składania wniosku oraz
wskazuje dyrektora jako osobę uprawnioną do jego złożenia,
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Załącznik do
Uchwały nr XVIIfl58/2020
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Regulamin
udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium, o charakterze motywacyjnym, za wyniki
w nauce oraz inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
oraz szkoły muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
§ 2. Przyznawane stypendia mają na celu wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie
wyniki w nauce oraz posiadających szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych,
sportowych oraz przedmiotowych.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
a) Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół, szkoły
podstawowej oraz szkoły muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czernikowo,
b) Uczniu - należy przez to rozumieć uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, klas IIV liceum, klas I-V technikum, klas I-III szkoły branżowej I stopnia, klas IH-VI cyklu
sześcioletniego szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-IV cyklu czteroletniego szkoły
muzycznej I stopnia.
§ 4 . Stypendia przyznawane są uczniom raz do roku za szczególne osiągnięcia w danym roku
szkolnym.
§ 5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest j ednoznaczne z j ego przyznaniem.
§ 6. 1. Stypendium, o którym mowa w § 4., może być przyznane uczniowi, który spełnia
przynajmniej jedno z podanych kryteriów:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji
końcowej średnią ocen co najmniej 5,2 na koniec danego roku szkolnego i co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) reprezentując
swoją
szkołę
uzyskał
tytuł
finalisty
łub
laureata
w
konkurśach/olimpiadach przedmiotowych, tematycznych lub innych organizowanych
lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu
wojewódzkim,
c) reprezentując swoją Szkołę zajął jedno ż trzech pierwszych miejsc w zawodach
sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
d) reprezentując swoją szkołę został finalistą lub laureatem międzynarodowego lub
Ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego lub współorganizowanego
przez Centrum Edukacji Artystycznej,

e) uzyskał pozytywną opinię o pracy od pracodawcy oraz najwyższą ocenę z praktyk
zawodowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendia mogą otrzymać także uczniowie
nie spełniający warunków określonych w ust. 1.
§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły do W ójta Gminy Czernikowo w
sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo w terminie do ostatniego poniedziałku przed
zakończeniem danego roku szkolnego.
§ 8 .1 . Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi W ójt Gminy Czernikowo.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
otrzymania stypendium, w szczególności kopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających
osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach. Kopie powinny zostać potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
3. Wniosek niekompletny łub złożony po terminie nie jest rozpatrywany.
§ 9. Przyznanie stypendium potwierdzane jest dyplomem dla ucznia.
§ 10. N a podstawie złożonych wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce Zespół
Obsługi Szkół w Czernikowie przygotuje ranking wniosków, biorąc pod uwagę średnią
arytmetyczną ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów
klasyfikacji końcowej. Trzydziestu uczniów z najwyższą średnią ocen, o której mowa w § 6
ust. 1 pkt. a, otrzyma stypendium za wyniki w nauce.
§ 11. W przypadku spełnienia w tym samym roku szkolnym jednocześnie dwóch lub więcej
kryteriów ubiegania się o stypendium uczniowi może zostać przyznane tylko jedno stypendium;
§ 1 2 .0 przyznaniu stypendium oraz jego wysokości decyduje Wójt Gminy Czernikowo, biorąc
pod uwagę wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
§ 13. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w terminie 14; dpi po zakończeniu danego
roku szkolnego na rachunek bankowy pełnoletniego ucznia lub ródzica/opiekuną prawnego
ucznia.
§ 14. Wysokość środków, o których mowa w § 4, określna będzie corocznie w budżecie Gminy
Czernikowo.
§ 1 5 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt
Gminy Czernikowo.

