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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie programu stypendialnego w Gminie Wąsosz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów określone w Programie Stypendialnym w Gminie 
Wąsosz, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na realizację programu Stypendialnego w Gminie Wąsosz zabezpieczane są corocznie 
w budżecie Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r.
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                            Załącznik Nr 1 do Uchwały  


             Rady Miejskiej Wąsosza Nr VII/47/11 


                            z dnia 25 maja 2011 r. 


 


 


Program Stypendialny w Gminie Wąsosz 


 


Program Stypendialny w Gminie  obejmuje stypendia za wyniki w nauce dla uczniów klas 


IV-VI publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę 


Wąsosz.  


§ 1 


1. Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych klas IV-VI  i 


gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz, może być przyznane 


jednorazowe  stypendium Burmistrza Wąsosza. 


2. Do stypendium Burmistrza Wąsosza mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają 


co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 


1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej 


dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z danego przedmiotu, uzyskaniem tytułu 


laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, a także 


odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we 


własny rozwój w danej dziedzinie, 


2) uzyskali najwyższe wyniki na sprawdzianie lub jednym z egzaminów gimnazjalnych (część 


humanistyczna lub matematyczno-przyrodnicza), nie mniej niż 90% maksymalnej liczby 


punktów, 


3) w roku przyznania stypendium uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen 


odpowiednio: 


a) 4,6 – uczniowie szkoły podstawowej, 


b) 4,6 – uczniowie gimnazjum. 


3. Spełnianie przez ucznia kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 opisuje się 


w „Indywidualnej karcie osiągnięć kandydata do stypendium”, zgodnie z wzorem 


stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu.  


Indywidualne karty osiągnięć kandydatów do stypendiów należy dołączyć do składanego 


przez dyrektora szkoły wniosku. 


 


§ 2  


1. Z wnioskiem o stypendium Burmistrza Wąsosza sporządzonym wg wzoru 


stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje dyrektor szkoły, do której 


uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent szkoły, a w przypadku przeniesienia się ucznia do 


innej szkoły – dyrektor szkoły, w której uczeń spełnił kryteria do uzyskania stypendium. 


2. Wniosek dyrektora wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3 należy składać 


w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz w terminie do 15 czerwca każdego roku 


kalendarzowego. Do wniosku załącza się zgodę ucznia pełnoletniego lub rodziców/ 


opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego,  na wystąpienie z wnioskiem i przetwarzanie 


jego danych osobowych. 


3. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 


2 ust. 1 nie będą rozpatrywane. 


 


 


 


 







§ 3 


1. Stypendia są przyznawane przez  Burmistrza Wąsosza. 


2. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Burmistrz  Wąsosza w drodze 


zarządzenia do dnia 20 czerwca każdego roku kalendarzowego w ramach środków 


zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. 


3. Środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów są przekazywane na konto 


właściwej szkoły po złożeniu wniosku. 


4. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń, do ostatniego  dnia 


każdego roku szkolnego. 


5. Uroczystość wręczenia stypendyście dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium 


będzie się odbywała w dniu rozdania świadectw  lub na innego rodzaju imprezie o 


podniosłym charakterze. 


 







Załącznik nr 1 


do Programu 


 


..................................                                                                                                        Wąsosz, dn. .................................. 
       (pieczęć szkoły) 


  


WNIOSEK 


O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA WĄSOSZA 


 


Imię i nazwisko dyrektora wnioskującego  


Liczba kandydatów do stypendium - ogółem  


Spełnianie przez kandydatów kryteriów:* 


 


Kryteria 


 


 


 


Lista kandydatów 


 


Kandydat wykazał się szczególnymi 
osiągnięciami i umiejętnościami w 


co najmniej jednej dziedzinie, 
potwierdzonymi najwyższą oceną z 
danego przedmiotu, uzyskaniem 
tytułu laureata olimpiady lub 
konkursu na szczeblu wojewódzkim 
bądź wyższym, a także odznaczyli 
się innymi dokonaniami, 


świadczącymi o stałym 
zaangażowaniu ucznia we własny 
rozwój w danej dziedzinie. 


Kandydat uzyskał najwyższe wyniki na 
sprawdzianie lub jednym z egzaminów 


gimnazjalnych (część humanistyczna lub 
matematyczno-przyrodnicza) nie mniej 
niż 90% maksymalnej liczby punktów. 


Kandydat w roku szkolnym uzyskał 
wzorową ocenę z zachowania i 


średnią ocen odpowiednio: 
a) 4,6  – uczniowie szkoły 


podstawowej, 
b) 4,6 – uczniowie gimnazjum. 


Lp. Imię i nazwisko 


kandydata do 


stypendium 


Typ 


szkoły 


 


 


     


 


 


     


 


 


     


 


 


     


 


*właściwe kryteria zaznaczyć znakiem X 


 


 


 


 


.......................................................... 
(imienna pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 







Załącznik nr 2 


do Programu 


 


INDYWIDUALNA KARTA OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA DO STYPENDIUM 
BURMISTRZA WĄSOSZA 


 
Imię i nazwisko 


kandydata 


  


Typ szkoły/klasa   


Średnia ocen i ocena z 


zachowania 


  


Wynik sprawdzianu lub 


egzaminu 


  


Osiągniecia w minionym roku szkolnym zakończone uzyskaniem tytułu laureata 


olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym: 


Osiągnięcie Nazwa dokumentu 


poświadczającego 


osiągnięcie 


Instytucja lub osoba, która 


wydała dokument 


 


 


  


 


 


  


 


 


  


 


Ocena z przedmiotu związanego z osiągnięciami 


 


przedmiot ocena 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Inne dokonania świadczące o stałym zaangażowaniu ucznia w rozwój w 


dziedzinie związanej z wymienionymi osiągnieciami 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


............................................. 


(podpis dyrektora szkoły) 









