
 

 

UCHWAŁA NR XLI/388/2018 

RADY GMINY NIEMCE 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce 

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Niemce 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2017 r. 

poz. 1875, ze. zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017r. poz. 2198, ze. zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce - „Regulamin przyznawania 

stypendiów Wójta Gminy Niemce”  -  wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 ust.1 pkt 1-1a, otrzymuje brzmienie: "1) w przypadku uczniów szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 1  pkt 4 , którzy: 

1a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz co najmniej 80% punktów z Egzaminu ósmoklasisty lub" 

2) §2 ust.1 pkt 2- 2a, otrzymuje brzmienie: "2) przypadku uczniów klas gimnazjalnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2  ust. 1  pkt 4, 

którzy: 

2a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz uzyskali co najmniej 80% punktów z egzaminu 

gimnazjalnego lub„ 

3) §2 ust.1 pkt 3- 3a, otrzymuje brzmienie: "3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących 

się egzaminem dojrzałości (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy: 

3a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz uzyskali co najmniej łącznie 75% punktów 

z egzaminu maturalnego – obowiązkowego w części pisemnej i ustnej lub" 

4) §2 ust.2 pkt 1-1a, otrzymuje brzmienie: "1) w przypadku uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 4, którzy: 

1a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

lub w przypadku uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej: otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,0 oraz” 

5) §2 ust.4, otrzymuje brzmienie: 
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„W przypadku uprawnienia ucznia do otrzymania stypendium artystycznego w więcej niż 

jednej dziedzinie sztuki  uczeń otrzymuje jedno stypendium w wysokości określonej w §3 

ust.7. pkt 2 oraz ust 8.”; 

6) §2 ust.5 pkt 1-1a, otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 pkt 4, którzy: 

1a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej lub w przypadku uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej: otrzymali co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 

4,0 oraz”; 

7) §3 ust.7. pkt 2, otrzymuje brzmienie: 

„ uprawnienia ucznia do otrzymania stypendium artystycznego w dwóch dziedzinach 

sztuki.”; 

8) W § 3 po ust.7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: " W przypadku uprawnienia ucznia do otrzymania 

stypendium artystycznego w trzech i więcej dziedzinach sztuki uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 

do 200% maksymalnej kwoty.” 

9) §7 ust.1, otrzymuje brzmienie: " Uroczyste spotkanie władz gminy ze stypendystami będącymi uczniami 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce z wyjątkiem 

uczniów niepełnosprawnych, ich rodzicami/prawnymi opiekunami, instruktorami/nauczycielami oraz 

dyrektorami szkół, na którym zostaną wręczone okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne odbędzie się 

w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Niemce.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

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

Województwa Lubelskiego.          

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Niemce 

 

 

Sławomir Mroczek 
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