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UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY GUBIN
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 t.j.), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 t.j. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin.
§ 2. 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
1) jest laureatem lub finalistą konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
2) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI co najmniej 5,2,
b) uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII co najmniej 5,2,
c) uczeń III klasy dotychczasowego gimnazjum co najmniej 5,0.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który jest laureatem
lub finalistą co najmniej wojewódzkiego konkursu artystycznego.
3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi spełniającemu co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) jest uczestnikiem mistrzostw Polski,
2) jest zdobywcą I, II lub III miejsca w wojewódzkich zawodach sportowych.
4. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium przez ucznia spełniającego kryteria określone
w ust. 2-3 jest średnia ocen w semestrze co najmniej 4,0.
§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szkół.
2. Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń i po
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, przekazuje do Urzędu Gminy w Gubinie.
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4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Referacie Obsługi Rady Gminy, Współpracy
z Sołectwami, Organizacjami Pozarządowymi oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia lub
w sekretariacie Urzędu Gminy, nie później jednak niż na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Liczbę i wysokość stypendiów określa Kapituła w granicach środków przyznanych na ten cel
i zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na koniec każdego roku szkolnego.
§ 6. Stypendia przyznaje Wójt po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Kapitułę,
w skład której wchodzą radni Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej.
§ 7. Czynności organizacyjne związane z realizacją Programu sprawuje Referat Obsługi Rady Gminy,
Współpracy z Sołectwami, Organizacjami Pozarządowymi oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia
Urzędu Gminy w Gubinie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gromek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 maja 2019 r.
………………………........
(pieczęć szkoły)
WNIOSEK
Imię i nazwisko ucznia
Nazwa szkoły
Klasa
Średnia ocena
Osiągnięcia artystyczne

Osiągnięcia sportowe

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

Opinia Rady Pedagogicznej
………………………………………………………………….
(podpis dyrektora szkoły)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do
realizacji przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin w ramach Gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy
Gubin – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 t.j. ze zm.).
………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 maja 2019 r.
Decyzja Kapituły
Skład kapituły:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
Kapituła po rozpatrzeniu wniosków Szkoły Podstawowej ............................................................
…………………………………………………………. o przyznanie stypendium oraz dokonaniu wnikliwej
analizy złożonych dokumentów, postanowiła:
Zaopiniować / nie zaopiniować dla ……………………………………………………………. stypendium
w wysokości ……………………… słownie: ……………………………………………… w celu
wsparcia rozwoju talentu i zainteresowania w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej (w załączeniu
lista uczniów).
Podpisy członków:
1. ……………
2. ……………
3. ……………
4. ……………
5. ……………
6. ……………
7. ……………
………………………………
(podpis Wójta Gminy Gubin)

