
 

 

UCHWAŁA NR LVII/516/2018 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom  szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm. ) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXXIV/ 306/2016 

z dnia 27 października 2016 r w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży z terenu Gminy Pobiedziska,  Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych  stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska". 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr 

XLIX/451/2017 z dnia 26 października 2017 r.. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania 

uzdolnionym uczniom  szkół podstawowych i klas gimnazjalnych stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 

Pobiedziska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Wielkopolskiego 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Renata Jończyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 3806



Załącznik Nr 1 

 do Uchwały  LVII/516/2018 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 29 marca 2018 r. 

„Regulamin przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska .” 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska zwanego 

dalej „stypendium”. 

§ 2. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom klas IV-VIII ośmioletniej szkoły 

podstawowej i uczniom  klas gimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Pobiedziska. 

§ 3. Stypendium, przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru 

stypendium socjalnego, jego celem jest promocja uzdolnionych uczniów i stwarzanie pozytywnych wzorców 

dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół. 

Rozdział 2. 

Zasady przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

§ 4. 1. O stypendium dla uzdolnionych uczniów może ubiegać się uczeń kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

i uczeń klas gimnazjalnych, zamieszkujący na terenie gminy Pobiedziska. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust.1. musi spełniać w trakcie kształcenia przynajmniej jeden z poniższych 

warunków: 

1) Uczeń szkoły podstawowej (kl. IV-VI), który w wyniku semestralnej (okresowej) lub rocznej klasyfikacji 

osiągnął z  przedmiotów – język polski, język obcy, matematyka, historia, oraz przyroda  -  średnią 

min.5,80 (bez ocen poniżej dobrej). 

2) Uczeń szkoły podstawowej (kl. VII-VIII), uczeń klas gimnazjalnych, który w wyniku  semestralnej 

(okresowej) lub rocznej klasyfikacji osiągnął z przedmiotów – język polski, języki obce, matematyka, 

historia, biologia, geografia, fizyka, chemia - średnią min.5,60 (bez ocen poniżej dobrej). 

3) Uczniowie  szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej: 

a) zajęli I miejsce lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym; 

b) są laureatami lub finalistami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad 

przedmiotowych. 

4) W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stypendium przysługuje uczniom 

pobierającym naukę w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, oraz w okresie jednego 

półrocza, za które przyznawane jest stypendium uzyskali tytuł laureata lub miejsce I w rywalizacji 

indywidualnej lub zespołowej w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach (w tym dla osób 

niepełnosprawnych): 

a) na szczeblu co najmniej powiatowym lub 

b) uzyskali jedno z miejsc I – III albo tytuł laureata na szczeblu wyższym niż powiatowym. 

§ 5. 1. Stypendium  dla uzdolnionych uczniów jest przyznawane na wniosek dyrektora szkoły. 

2. O terminie przyznania stypendium, o którym mowa w par.4 ust.2 pkt 3 decyduje data wystawienia 

dokumentu. 

§ 6. 1. Wnioskodawca przedkłada wniosek o przyznanie Stypendium. 

2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wraz z niżej wymienionymi załącznikami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem : 
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a) opinia Rady Pedagogicznej danej szkoły, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie nauki, 

c) kserokopie ocen klasyfikacji na koniec semestru (okresu), a w przypadku drugiego półrocza (semestru) 

danego roku szkolnego kserokopie świadectwa ukończenia szkoły . 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium i dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe ucznia składa 

się do dnia 15 lutego za okres pierwszego półrocza (semestru) oraz do 7 dni od zakończenia zajęć 

dydaktycznych za okres drugiego półrocza(semestru) danego roku szkolnego. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wskazanych braków formalnych we wniosku 

tylko jeden raz. 

5. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi możliwy do wykorzystania wzór wniosku o przyznanie 

stypendium. 

§ 8. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie w uchwale 

budżetowej Rada Miejska Gminy Pobiedziska. 

2. O przyznaniu i odmowie przyznania stypendium decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska  

najpóźniej do dnia 15 marca za okres pierwszego półrocza (semestru) oraz do 15 września za okres rocznej 

klasyfikacji danego roku szkolnego. 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium 

i środków finansowych przeznaczonych w budżecie. 

4. Stypendium przyznawane jest na semestr szkolny i wypłacane jest  w czterech transzach . Za okres 

pierwszego półrocza (semestru) w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec; za okres drugiego półrocza 

(semestru) w miesiącach wrzesień, październik , listopad i grudzień. 

5. Tryb szczególny - wypłata jednorazowa: 

a) dla uczniów szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych, o których mowa w par. 4 ust. 2 

pkt 3 niniejszej uchwały, którzy otrzymali dokument potwierdzający zostanie laureatem lub finalistą lub 

zajęcie I miejsca w drugim półroczu ostatniej klasy szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych  wypłata 

stypendium za okres drugiego półrocza (semestru)  wypłacana jest jednorazowo w terminie do końca 

sierpnia danego roku szkolnego; 

b) dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjalnych wypłata stypendium za okres 

drugiego półrocza (semestru)  wypłacana jest jednorazowo w terminie do końca sierpnia danego roku 

szkolnego 

c) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, o których mowa w par.4 ust. 2 pkt 4 niniejszej 

uchwały, którzy otrzymali dokument potwierdzający zostanie laureatem lub finalistą lub zajęcie I-III 

miejsca, w drugim półroczu ostatniej klasy szkoły podstawowej lub trzeciej klasy gimnazjalnej; 

Rozdział 3. 

Tryb wypłacania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

§ 9. Wypłaty stypendium dokonuje się na konto wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego.  

§ 10. 1. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli: 

1) został skreślony z listy uczniów; 

2) zmienił miejsce zamieszkania poza teren gminy Pobiedziska; 

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 dyrektor szkoły, uczeń lub rodzic winni 

niezwłocznie pisemnie zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. 

3. Zaprzestanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa  w ust. 1 następuje ze skutkiem od 

pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę 

prawa do stypendium. 
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4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego utraty traktuje się 

jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował 

prawem  do jego otrzymania. 

§ 11. Stypendyści otrzymują dyplomy, które wręczane będą przez Burmistrza lub inną wyznaczoną przez 

Burmistrza osobę.  
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Załącznik 

 do uchwały Nr LVII/516/2018 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół podstawowych 

i klas gimnazjalnych Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium 

………………………………….. 

 pieczęć szkoły
 

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ul. Kościuszki 462-010 Pobiedziska
 

Wniosek  o przyznanie  stypendium 

Dane ucznia (kandydata na stypendystę): 

- imię i nazwisko: …………..….…………………………………………………….…..…… 

- data i miejsce urodzenia: ……………………………….…………………………..…..…… 

- imiona rodziców: …………………………………………………………...……….……… 

- PESEL: ……………………..….……..……; 

- adres stałego zamieszkania: …………………………………………..……….……………. 

- typ szkoły i klasa, do której uczeń uczęszcza: ………………………………………….…... 

…………………………………………………………………………………………….…. 

- średnia ocen z semestru szkolnego/ średnia ocen klasyfikacji końcowej*
niepotrzebne skreślić

:  

….……………………………………………….…................................................................ 

- średnia ocen z przedmiotów wskazanych w regulaminie ………………………………… 

- został laureatem konkursu/olimpiady…………………………………………………….. 

Wnioskuję o przyznanie stypendium  i uzasadniam wniosek  z tytułu*: 

- uzyskania wymaganej średniej ocen zgodnie z §4 ust 2 pkt 1 i 2, 

- uzyskania, w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej tytułu laureata lub finalisty zgodnie z § 4 ust 2 pkt 3, 

- uzyskania przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyników zgodnie z §4 ust 2 pkt 4. 

* zaznaczyć jeden właściwy kwadrat lub podkreślić 

dodatkowe uzasadnienie : 

………………………………………….………………………………………….……………………

………………………………….…………………………………….………………………………………

…………………….……………………………………….…………………………………………………

……….……………………………………….…………………………………………..………….………

…………………………… 

……………………………                                                     …………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                                           podpis dyrektora szkoły        
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z przyznaniem stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późn. zm.) oraz na podanie do 

publicznej wiadomości listy uczniów, którym stypendium zostało przyznane 

………………………………………. 
(podpis rodzica)
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