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UCHWAŁA NR III/22/2014
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski”, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Zasady przyznawania stypendiów określone w regulaminie, o którym mowa w § 1, mają zastosowanie
do stypendiów udzielanych począwszy od II półrocza roku szkolnego 2014/2015.
§ 3. Z dniem 16 lutego 2015 roku traci moc uchwała Nr XXII/218/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i liceum, dla których organem prowadzącym jest gmina Głogów Małopolski.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim
Aleksander Jurek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
REGULAMIN
udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów
Małopolski.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski;
2) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1;
§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, uczeń gimnazjum i uczeń szkoły
ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 2 pkt 1, za wyniki w nauce uzyskane w danym półroczu roku
szkolnego oraz za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
2. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który za dane półrocze roku szkolnego spełnił
łącznie następujące warunki:
1) uzyskał bardzo dobrą ocenę ze sprawowania;
2) ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania uzyskał ocenę wyższą niż ocena dostateczna;
3) uzyskał średnią ocen wynoszącą:
a) w szkole podstawowej – co najmniej 5,20,
b) w gimnazjum - co najmniej 5,00,
c) w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 4,75.
3. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się także uczeń, który został przyjęty do pierwszej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski, i który spełnił
łącznie następujące warunki:
1) na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał bardzo dobrą ocenę ze sprawowania;
2) na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,75.
4. O stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w konkursie
przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej
wojewódzkim.
5. O stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który w zawodach sportowych
zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej międzywojewódzkim - strefowym , w konkurencji
indywidualnej lub w konkurencji zespołowej.
6. O stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń, który
w konkursie, turnieju lub olimpiadzie artystycznej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej
ogólnopolskim.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
1) rodzic lub opiekun prawny ucznia;
2) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń lub bezpośrednio
do Burmistrza Głogowa Małopolskiego.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu roku szkolnego a także
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne osiągnięte w I półroczu roku szkolnego składa się
w terminie 14 dni od zakończenia nauki w I półroczu
4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w II półroczu roku szkolnego a także
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne osiągnięte w II półroczu roku szkolnego składa się
w terminie 14 dni od zakończenia nauki w II półroczu
5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia pierwszej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej, o którym mowa w § 3 ust. 3, składa się do dnia 31 października danego roku szkolnego na
podstawie wyników osiągniętych przez ucznia na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku stypendium
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne do wniosku o przyznanie stypendium należy
dołączyć odpowiednie dyplomy, certyfikaty lub zaświadczenia, potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe
lub artystyczne ucznia.
7. Dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego wnioski o przyznanie stypendium
w terminie 14 dni od upływu terminów ich składania, o których mowa w ust. 3-5.
§ 5. 1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego powołuje komisję stypendialną oraz określa zarządzeniem tryb
pracy komisji stypendialnej.
2. Komisja stypendialna dokonuje oceny wniosków o przyznanie stypendium w terminie miesiąca
od złożenia wniosków do Burmistrza Głogowa Małopolskiego.
3. W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek o przyznanie stypendium
złożony bez zachowania trybu, o którym mowa w § 4.
4. Stypendium przyznaje Burmistrz Głogowa Małopolskiego na podstawie opinii komisji stypendialnej.
5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Głogowa Małopolskiego, po uzyskaniu opinii komisji
stypendialnej, może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uczniowi
zamieszkałemu na terenie Gminy Głogów Małopolski, ale uczęszczającemu do szkoły, dla której Gmina
Głogów Małopolski nie jest organem prowadzącym.
§ 6. 1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w danym półroczu wynosi odpowiednio:
1) w szkole podstawowej - do 400 zł;
2) w gimnazjum - do 500 zł;
3) w szkole ponadgimnazjalnej - do 700 zł.
2. Wysokość stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe wynosi do 500 zł.
3. Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe wynosi:
1) w przypadku konkurencji indywidualnej – do 300 zł;
2) w przypadku konkurencji zespołowej - do 200 zł.
4. Wysokość stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia artystyczne wynosi do 300 zł.
5. O wysokości stypendium decyduje Burmistrz Głogowa Małopolskiego, biorąc pod uwagę liczbę uczniów
spełniających warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków
finansowych.
6. Stypendium przyznawane jest jednorazowo.
7. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia o przyznaniu stypendium.
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8. Stypendium za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne wypłaca się
w półroczu następującym po półroczu, w którym uczeń spełnił warunki do uzyskania stypendium.
9. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim
lub na rachunek bankowy ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Zmiana szkoły nie wpływa na wysokość przyznanego stypendium.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim
Aleksander Jurek
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