UCHWAŁA Nr XV/104/08
Rady Gminy Że|azk6w
z dnia 30 stvcznia 2008 r
w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom szkoĘ
podstawowej,gimnazjum, szkÓł ponadgimnazjalnychi studentom kierunkÓw dziennych
szkÓł wyżsrych
Na podstawieart.l8 ust.2pkt.l4a,ustawyzdnia 8 marca 1990r o Samorządzie
jednolityz200| r,Dz. U. Nr |42 ,poz.1591
gminnym(tekst
zpoźn.zm. .)
Rada Gminy uchwala co następuje:

s1
na stypendiadla wybitnie
Tworzy się Gminny FunduszStypendialnyZ przęznaczeniem
zdolnych uczniÓw szkÓł podstawowych dotyczyklas 4.6, -gimnazjum,szkÓł ponadgimnazjalnych
i studentÓwkierunkÓw dziennych szkÓł wyŻszych,statychmieszkaricÓw Gminy Że|azkow jak
i uczęszczających
do szkÓłna terenieGminy Że|azkow,za wyniki w nauce'osiągnięcia
sportowelub artystyczne.

s2
Środki finansowena stypendiao ktÓrych mowa w $ l będącorocznie zabezpieczonew
budzecieGminy Żę|azkow

s3

1. o stypendiumubiegaćsię mogą:
luczniowie szkÓł podstawowych.klas 4-6
dla młodzieŻy,
2luczniowie gimnazjÓw i szkÓł ponadgimnazja|nych
3/ studencikierunkÓw dziennych szkÓł wyŻszych.
2. Wszyscykandydaci zpkt l ,podp.Ii2 typowanido stypendiumnie mogąmiećoceny
zachowania niŻszejniŻdobra.
3. Stypendiumprzyznajesię co najmniejjednotazowoi nie ma charakterusocjalnego.

Ustalasię kryteriaprzyznawaniastypendiÓw:
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N za wyniki w nauce:
dla uczniÓw szkÓł podstawowvch.gimnazialnvchi ponadgimnazialnvch.ktÓrzv spełniaia
iedenz nastepuiacvchwarunkÓw:
l . laureacikonkursÓw i olimpiadprzedmiotowychna szczebluogÓlnopolskimi
międzynarodowym,
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2. . laureacikonkursÓwi olimpiadprzedmiotowychna szczebluwojewÓdzkim,powiatoWYffi,
i gminnym, miejsceI ,II,III
ocen za semestr
3. osiągający szczegÓlniewysokie wyniki w nauce-średnia
dla:
.ucznia szkołypodstqwowej- minimum 5,5
- ucznia gimnazjum- minimum 5,-i
- U cznia szkołyponadgi m nazjalnej -mi nimum 5,0
4. aktywnię działającyna rzecz środowiskalokalnego rÓwieśniczegop. w sporcie,kulturze,
5. osiągnięciamuSZąbyć potwierdzoneprzez szkołę,organizację,instytucjęna rzecz ktÓrej
uczęnpracuje.
6. stypendiummoiebyc przyznanepo pierwszym semestrze nauki.
dla studentÓw dziennych szkÓl wvższvch.ktÓrąv spełniaiaieden z nastepuiacych
warunkÓw:
l .średnia
ocen Ze Wszystkichza|iczeni egzaminÓw w kazdym semestrzeroku akademickim
za|iczonychw pierwszymterminie,nie niŻszanii 4,5
narzecz środowiska
naukowegolokalnego,
2. legitymującysię działalnością
publikacje,wystawy.WspÓłpracujący
promującygminę,region,posiadający
z instytucjami
naukowymiitp.
3. osiągnięciamuSZąbyćpotwierdzoneprzez szkołę,organizacjęuczelnię, instytucjena
rzecz ktÓrej studentpracuje.
4. przy rÓwnej średniej
ocen dwÓch i więcej stuchaczy/studentÓwuwzględniasię liczbę
za|iczonychegzaminÓworaz bierzesię pod uwagęstudiarÓwnoległena dwÓch
kierunkachj ednocześnie
l dodatkowekwali fi kacje /
5.stypendiummozębyć przyznanepo za|iczaniupierwszegoroku studiÓw po spełnieniu
powyŻszychkryteriÓw.
Bl za osiągnięcia sportowe:
Il zdobyciemedaluw ogolnopolskichzawodachsportowych(I, II, III miejsce)o randze
mistrzostwkraju,lub
2l powołaniedo ogÓlnopolskiejkadry,lub
klasy mistrzowskiejlub klasy pierwszej
3l zdobycieklasy mistrzowskiejmiędzynarodowej,
w olimpijskich dyscyplinachsportowych,

Cl za osiągnięciaartysĘczne:

Il uzyskanieczołowegomiejsca( I,II,III)wkonkursach,przeg|ądach
festiwalacho zasięgu
co najmniejogÓlnopolskimoraz I miejscew konkursach przeglądachi festiwalach
na szczebluu wojewÓdzkim,lub
2l autorstwowydarzen artystycznychlnp. wystawa,koncert oraz posiadaniedorobku
ocenionego przez Znanąosobęze środowi
ska artystycznego.

ss
L.Z wnioskamio stypendiummogąwystępować:
I/ dyrektorzyszkÓł . dla uczniÓw szkołpodstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych,

2l uczniowie,rodzice,prawni opiekunowieucznia,
3/ studenci,
4l organizacjespołecznelub samorządowelub sportowe.
2. Wnioski o ktÓrych mowa w ust.1pkt.l i 2 musząbyćzaopiniowaneprzez radę
pedagogiczną,
3. Wnioski o stypendiumza pierwszySemestrroku szkolnego składasię do dnia 15 lutego
danegoroku kalendarzowego,
studencido 15 marca .
Wnioski o przyznanie stypendium Za drugi semestr składasię do dnia 30 czerwca danegoroku
kalendarzowego,studencido 15 lipca.
4. Wnioski niekompletnei złoionepo terminienie będąrozpatrywane.
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StypendiaprzyznajeWÓjt Gminy na wniosek Komisji Stypendialnejw składzie
a) 2 przedstawicielikomisji oświaty,zdrowiai spraw socjalnych,
komisji stałych,
b) 3 przedstawicielipozostałych
przedstawicieli
typowanychprzezWoitaGminy,
c) 3
d) PrzewodniczącybądźV-ce Przewodniczący Rady Gminy.
od decyzji WÓjta Gminy odwołanienie przystuguje.
Imiennyskładkomisji otaz trybjej pracy ustalaWÓjt Gminy zarządzeniem.
Komisja odbywaposiedzeniew ciągu l5 dni po upływieterminuskładaniawnioskÓw.
Przęwodniczącego
Komisji ze swegogronaczłonkowiekomisji wybierająnapierwszym
posiedzeniu.
komisji uprawnionyjest do zwoł'ania
W szczegÓlnychprzypadkachprzewodniczący
posiedzeniaw innym,terminie.
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|.Liczba i wysokość
stypendiÓwustalanabędzie przęZWÓjta Gminy w ramachGminnego
FunduszuStypendialnego.
przypadku:
2.Wysokość
stypendiumnie mozębyćjednakniŻszaniźr'w
-ucznia szkÓłpodstawowych.|50 zł
. ucznia gimnazjow _ 200 zł
- ucznia szkÓl ponadgimnazja|nych.300 zł
.studenta-400zł

$8
przyznać
1.W szczegÓlnychprzypadkachWÓjt na wniosek Komisji Stypendialnej-moŻe
jednorazowostypendiumdla najlepszegoabsolwentaszkołypodstawowej,gimnazjum'szkoły
ponadgimnazja|nej,
laureatakonkursulub olimpiady na szczebluco najmniejwojewÓdzkim w
formie rzęczowejlub finansowejpo zaopiniowaniuprzęz Komisję Stypendialnąwramach
środkÓwGminnegoFunduszuStypendialnego.
2.w szczegl|nych przypadkachWÓjt na wniosek Komisji StypendialnejmoŻe przyznać
jednorazowostypendiumdoktorantowilub studentowipiszącemupracęmagisterską

ktÓrych dorobekmoze
promującemugminę poprzezswojeprace'publikacje,referaty,bądź
gospodarczego
Gminy Ze|azkow
przyczynićsię do rozwojuspołeczno.

$e
podejmuje
WÓjt Gminy.
rozstrzygnięcia
w regulaminie
nie uregulowanych
W sprawach
$ 10
Wykonanieuchwatypowierzasię WÓjtowiGminy.

$n
Uchwaławchodzi w Życiepo upływie14 dni od dniajej publikacji w Dzienniku Urzędowym
WojewÓdftwa Wielkopol skiego.

Przewodniczący
Rady Gminy-fuEćx
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UZASADNIENIE
Do UchwaĘ Nr xvl|04l2008
Rady Gminy Żetazkilw
z dnia 30 stycznia2008 r
Gmina Że\azkowwspiera aktywnych,otwartychna wiedzę i świat,zdolnych i pracowitych
uczniÓw, studentÓw.
ocen,rÓwniez
Uczniowie i studenciubiegającysię o stypendiumoprÓcz wysokiej średniej
promująswojąmiejscowość'
gminępoprzęzudziałw rÓŻnychkonkursachmiędzynarodowych,
ogÓlnopolskich,wojewÓdzkich,powiatowychi gminnych'gdzie osiągająwysokiewyniki, biorą
wystaw malarskich,
udziatw ogÓlnopolskichzawodachsportowych,studencisąwspÓłautorami
wspÓłorganizatorami
koncertÓw, wygłaszająreferatynaukowe,pisząprace na tematwalorÓw
turystycznychgminy. PromująGminęZe|azkowstającsięjej ambasadorami.
Sąw budzecieGminy Ze|azkow.
Stypendiadla uczniÓw i studentowzap|anowane

