UCHWAŁA
RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 24 marca 2021 r.
NR XXXIII/211/2021
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci
i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Krzymów”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 90t
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r.
poz.1327 ze zm.), w związku z Lokalnym programem wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów przyjętym uchwałą Nr
XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 września 2014 r,Rada
Gminy Krzymów uchwala, co następuje:
Tryb i zasady przyznawania
stypendiów dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę w klasach IV-VIII szkół
podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów za osiąganie bardzo
dobrych wyników w nauce, laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
realizujących indywidualny tok nauki oraz osiągających znaczące sukcesy
o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej
powiatowym.
§ 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej.
§ 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia w danym roku szkolnym
ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
§ 3. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor
szkoły, do której uczęszcza uczeń- kandydat do uzyskania stypendium. Wzór
wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa w dniu
30 czerwca każdego roku.
§ 5. Dyrektor szkoły wskazuje kandydata do uzyskania stypendium w oparciu
o kryteria określone w § 12 uchwały.
§ 6. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się kserokopie
dokumentacji potwierdzającej szczególne osiągnięcia ucznia potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
§ 7. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym
o najwyższej wartości.
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§ 8. Wójt Gminy Krzymów powołuje w drodze zarządzenia Komisję
Stypendialną.
§ 9. Komisja Stypendialna w terminie do 30 dni od dnia następującego po
dniu upływu terminu, o którym mowa w § 4 uchwały opiniuje wniosek
o przyznanie stypendium oraz przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.
§ 10. Decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium
podejmuje Wójt Gminy Krzymów w ramach środków przeznaczonych na
realizację Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Krzymów.
§ 11. Stypendium wypłacane jest jednorazowo nie później niż do dnia
1 września danego roku na konto rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 12. 1. Warunkiem uzyskania stypendium w podanych wysokościach za
bardzo dobre wyniki w nauce jest spełnienie łącznie poniższych kryteriów:
1) W wyniku klasyfikacji rocznej kandydat uzyskał średnią ocen
z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej: a.nie niższą
niż 5,50 – w przypadku uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej – wysokość
250 zł, b.nie niższą niż 5,30 – w przypadku uczniów klas VII – VIII szkoły
podstawowej – wysokość 300 zł,
2) Kandydat wykazał się zaangażowaniem na rzecz szkoły lub środowiska
lokalnego.
2. Warunkiem uzyskania stypendium za osiągnięcia jednokierunkowe jest
spełnienie przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:
1) Kandydat został finalistą konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego,
tematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty lub medalistą
zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim – wysokość 250 zł,
2) Kandydat został laureatem konkursu interdyscyplinarnego,
przedmiotowego, tematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty
lub zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim - wysokość
300 zł.
3. Warunkiem uzyskania stypendium z tytułu realizowania indywidualnego
roku nauki jest realizacja przez kandydata w danym roku szkolnym
indywidualnego programu nauczania wykraczającego poza zakres podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie nauczania – wysokość 300 zł.
4. Stypendium może być przyznane uczniowi za szczególne indywidualne
osiągnięcia o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej
powiatowym, które przyczyniły się do promocji gminy oraz wzrostu aspiracji
edukacyjnej i aktywności ucznia – wysokość 300 zł.
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5. Stypendium może być przyznane uczniom za szczególne osiągnięcia
zespołowe/grupowe o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co
najmniej powiatowym, które przyczyniły się do promocji gminy oraz wzrostu
aspiracji edukacyjnej i aktywności ucznia – wysokość 150 zł dla jednego ucznia.
§ 13. 1. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków
ucznia, stypendium może zostać cofnięte lub może być wstrzymana jego
wypłata.
2. O zaistnieniu okoliczności w ust.1 dyrektor szkoły winien niezwłocznie
powiadomić Wójta Gminy Krzymów.
§ 14. Traci moc uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Krzymów z dnia
17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Krzymów wraz z późniejszymi zmianami.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Leszek Staszak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/211/2021
Rady Gminy Krzymów
z dnia 24 marca 2021 r.
WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY KRZYMÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

1. Dane wnioskodawcy
Nazwisko
Imię
Dane wnioskodawcy
(dyrektor szkoły)

2. Dane ucznia
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Szkoła
Klasa
3. Informacja o osiągnięciach
Kategoria stypendium – §
12. Proszę podać punkt/podpunkt
z uchwały.

Rok szkolny
Średnia ocen ucznia
Osiągnięcia

(Do wniosku należy dołączyć
kserokopie dokumentów
potwierdzających uzyskane
osiągnięcia – potwierdzonych za
zgodność z oryginałem)
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4. Numer konta bankowego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka:
Krzymów, dnia ……………………..

………………………………..

(Podpis wnioskodawcy)
5. Opinia komisji stypendialnej
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji stypendialnej:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
6. Decyzja Wójta Gminy Krzymów
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………....

(Podpis Wójta)
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/ 211/2021
Rady Gminy Krzymów
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci
i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Krzymów”.
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty Rada Gminy określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Ustalenie
warunków uzyskania stypendium jest konsekwencją podjętej uchwały nr
XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 września 2014 roku która
przyjęła „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Krzymów”.
Ustanowienie pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów jest
dostrzeżeniem sukcesów uczniów oraz zachęceniem do osiągania wysokich
wyników w nauce i dalszego rozwoju osobistego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Staszak
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