
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 5 maja 2016 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów 

Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz.446) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.2156 

oraz z 2016 r. poz.35, poz.64, poz.195) Rada Gminy Tułowice uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Przyjmuje się „ Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów 

Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach”. 

2. Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice określa Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Tracą moc Uchwały: 

1) Nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta 

Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach; 

2) Nr X/49/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady 

Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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Załącznik 

do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 5 maja 2016 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY TUŁOWICE DLA WYBITNIE 

UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH 

§ 1.  

1. Ustanawia się "Stypendium Wójta Gminy Tułowice" jako wsparcie dla uczniów, którzy dzięki swojej pracy i 

zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tułowice; 

2) Stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Tułowice – czyli świadczenie jednorazowe 

za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne; 

3) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową i Gimnazjum należące do Gminnego Zespołu Szkół w 

Tułowicach; 

4) Uczniu – rozumie się przez to uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. 

§ 2.  

Stypendium może zostać przyznane uczniowi Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

§ 3.  

2. Stypendium przyznawane jest w czterech kategoriach: 

1) Stypendium za wysokie wyniki w nauce, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie warunki: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,30: 

– w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub nie niższą niż 5,10 - w przypadku ucznia gimnazjum, 

b) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium; 

2) Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie 

warunki: 

a) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkur-

sów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, 

b) na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 4,5 lub więcej, 

c) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

d) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium; 

3) Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następu-

jące warunki: 

a) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zajęli czołowe miejsca w zawodach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej 

dziedzinie sportu, 

b) posiadają co najmniej ocenę dobrą z zachowania, 

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium; 
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4) Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie nastę-

pujące warunki: 

a) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ponadpowiatowym, 

b) posiadają co najmniej ocenę dobrą z zachowania, 

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium. 

§ 4.  

Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

§ 5.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Tułowice  w budżecie gminy na 

określony rok. 

§ 6.  

Stypendium przyznaje się jednorazowo na koniec roku szkolnego i nie ma ono charakteru stypendium socjalnego. 

Rozdział 2 

Tryb składania wniosków o przyznanie stypendium 

§ 7.  

 

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej mogą wystąpić: 

1) dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach; 

2) nauczyciel, wychowawca ucznia za pośrednictwem dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, do któ-

rego uczeń uczęszcza; 

3) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia za pośrednictwem dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

do którego uczeń uczęszcza. 

§ 8.  

Wniosek o przyznanie Stypendium należy złożyć w Urzędzie Gminy Tułowice w terminie do trzech dni roboczych 

od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej, nie później jednak niż dwa dni przed zakończeniem danego 

roku szkolnego. 

§ 9.  

1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 3 Regulaminu oraz 

pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobo-

wych oraz rozpowszechnianie wizerunku ucznia . 

2. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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Rozdział 3 

Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów 

§ 10.  

1. Wnioski o stypendia rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) Wójt Gminy Tułowice; 

2) Pracownik ds. oświaty lub inny pracownik Urzędu Gminy Tułowice wyznaczony przez Wójta Gminy Tułowice; 

3) Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Tułowice lub wyznaczony przez niego radny należący do 

wyżej wymienionej komisji. 

§ 11.  

1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w postaci świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość Stypendium wynosi: 

1) w szkole podstawowej - do 300 zł; 

2) w gimnazjum – do 500 zł. 

§ 12.  

1. Uczeń w danym roku szkolnym może otrzymać tylko jedno Stypendium. 

2. O liczbie stypendiów i ich wysokości decyduje Komisja Stypendialna, która podejmuje decyzje na podstawie zło-

żonych wniosków oraz wysokości posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

3. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji, stypendium podlega w całości zwrotowi. 

4. Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy Tułowice. 

5. Dokument potwierdzający przyznanie stypendium zostaje wręczony uczniowi podczas uroczystego zakończenia 

roku szkolnego. 

6. Lista uczniów, którym Wójt przyznał Stypendium zostaje opublikowana na stronie internetowej Gminy Tułowice.
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 5 maja 2016 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY TUŁOWICE NA ROK SZKOLNY …../….. 

 

I część (wypełnia wnioskodawca) 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………... 

3. Data urodzenia ………………………………………………………………... 

4. Imiona rodziców ……………………………………………………………… 

5. Nazwa szkoły ………………………………………………………………… 

6. Klasa ………………………………………………………………………….. 

7. Średnia ocen za rok szkolny ………………………………………………….. 

8. Ocena z zachowania WZOROWE / BARDZO DOBRE /DOBRE 

9. Uzasadnienie (w przypadku osiągnięć: w dziedzinie nauki, sportowych, artystycznych) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………… 

* Niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez ucznia kryteriów określonych w §3 Regula-

minu przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

 

………………………….               ….……………………….. 
 miejscowość i data         pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II część (wypełnia Komisja Stypendialna) 
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Komisja Stypendialna podjęła decyzję o przyznaniu/ nie przyznaniu* dla   

ucznia…………………………………………..................................................... 

jednorazowego stypendium Wójta Gminy Tułowice za rok szkolny ………........... 

Tułowice, dn. ………………….. 

                                                                    Komisja Stypendialna 

 

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

                                                      

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

 

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

 

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 5 maja 2016 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA WSKAZANEGO WE WNIOSKU 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia 

……………………………………………………………….. dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem, przyznaniem 

i wypłaceniem stypendium Wójta Gminy Tułowice oraz na ogłoszenie danych osobowych i zamieszczenie wizerunku 

ucznia w przypadku otrzymania stypendium. 

 

          

          

         …………………………………… 

                                                                         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna ucznia    
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