UCHWAŁA

NR XXXVIII/294/2018
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

z dnia 19 kwietnia 20 18 r.

w sprawie: utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów
Gminy i Miasta Drzewica

będących mieszkańcami

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 90t ust. l pkt 2, ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198,2203 i 2361),
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

c

§ l. l. Tworzy się fundusz stypendialny za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe
dla uczniów klas VII - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz stypendialny określona
będzie każdorazowo w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Drzewica.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium
do niniejszej uchwały.

określa

Regulamin

stanowiący załącznik

§ 3. Traci moc uchwała nr ::XXXIII/203/2009 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia
30 października 2009 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów
gimnazjum w Drzewicy oraz regulaminu przyznawania stypendium.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

(

Uchwała wchodzi w
Województwa Łódzkiego.

§ 5.

życie

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku

Urzędowym

Załącznik

do

uchwały

nr XXXVIII/294/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN PRZYZNAW ANIA STYPENDIUM

Stypendium jest formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży
uczęszczającej do klas VII-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.

§

l.

l.

2. Stypendium przyznane może być uczniom, którzy zamieszkują Gminę i Miasto Drzewica.

(

§ 2. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy:
l) Osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,75),
przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących uczniów w szkole i spełniają
co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
b) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
2) Osiągają wybitne wyniki sportowe oraz przestrzegają regulaminów i zasad
obowiązujących uczniów w szkole i spełniają warunek:
a) są medalistami w wojewódzkim konkursie sportowym/zawodach spmtowych,
w dyscyplinach ujętych w kalendarzu "Igrzysk Młodzieży Szkolnej" zarówno
indywidualnych, jak i zespołowych, organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy.
§ 3.
l. Kandydatów zgłaszają dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub rodzice/opiekunowie prawni uczniów.
2. Wniosek powinien zawierać dane osobowe ucznia, opis jego osiągnięć potwierdzony
dokumentacją (wg załączonego wzoru).
3. Miejsce i termin składania wniosków:
za rok szkolny wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy,
ul. Staszica 22 w terminie do dnia 20 czerwca danego roku kalendarzowego.
§ 4. l. Komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendium powołuje Burmistrz Gminy
i Miasta w Drzewicy.
2. W

skład

komisji

wchodzą:

Opieki
l) radny z Komisji .Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej
Społecznej przy Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy,
2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.
3. Do zadań komisji należy sprawdzenie złożonych wniosków pod kątem formalnym
i merytorycznym, przedstawienie propozycji kandydatur osób, którym może być
przyznane stypendium oraz przedłożenie protokołu z prac komisji Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. l. Stypendium przyznawane jest na okres l Omiesięcy: od września do czerwca.
2. Stypendium wypłacane jest w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku
kalendarzowego za okres l Omiesięcy w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy
na podstawie opinii komisji.
4. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o przyznaniu lub nieprzyznaniu
stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe odwołanie nie

(

przysługuje.

5.

(

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości
zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Drzewica.

środków

finansowych

Załącznik

nr l

Do zalącznika uchwały
nr XXXVIII/294/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE l SPORTOWE

*

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTA WOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ

I MIASTO DRZEWICA

l . Imię i nazwisko ucznia: . ........................................... . .... .. ............. . .... .

(

2. Nazwa szkoły: ....................................... .. ... .. ... . ......... ............ .. ... .. .. .
3. Klasa: .............................. ... ......... .. .... ...... ...... ...... . .. .. .. ..... ........... .
4. Średnia ocen: ....... .. ... . ...... . ........ ... ............ .. .. . .. . .......... . ... .. .... ..... .... .
5. Ocena zachowania: ........ ... ....... . ...... . .. .. . ... ..... .... .................... ... .... .. .
6. Wyszczególnienie

osiągnięć

(
7. Opinia Rady Pedagogicznej:

ucznia:

8. Wykaz załączników

dokumentujących osiągnięcia

ucznia:

l) .... ..... ........................................ . ...... ... .. ............ . ... .. .. . . .. . .... . .. . . .
2) ......... ................... . . . ... ... .. .. .. . .. .... . ........... .. .. . .. . .. ... ........ . .... . . ... . . .
3) .... ... . ... .. .... . .. . . . .......... . .............. . .. ... . .... .. ........... . .. ........ ... ........ . .
4) ....... .. .... .. .... . ............. . ... .. . .. . ... .. . ... . ... .................. . ... .. ..... ...... . .. . .
5) .............. . .......... ... .... . .... . ...... .. .. .. .. . .. . .............. . ....... . .. .. . . ....... ... .

data

c
podpis i pieczątka dyrektora

szkoły

9. Opinia Komisji Stypendialnej:

(
Data

Podpisy

członków

*niepotrzebne

Komisji Stypendialnej

skreślić

