
 

 

Uchwała nr IV/24/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z 17 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)Rada Gminy w Siennicy  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane są uczniom szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica prowadzonych przez Gminę Siennica, 

Stowarzyszenia i osoby fizyczne według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa  

w § 1, ustalana jest corocznie w budżecie Gminy Siennica. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 4 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 



      Załącznik 

     do Uchwały Nr IV/24/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA 
W NAUCE 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stypendium Wójta, zwane dalej stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica prowadzonych przez Gminę Siennica, 

Stowarzyszenia i osoby fizyczne. 

2. Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w Gminie Siennica przyznawane są 

za szczególne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym, na który przyznaje się 

stypendium. 

3. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.  

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

§ 2 

1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) Uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę 

z zachowania, a ponadto jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu lub 

olimpiady na szczeblu wyższym niż gminny. 

2) Uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę 

z zachowania, a ponadto: 

a) aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i szkoły, 

b) uczestniczy w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju i promocji szkoły lub 

regionu, 

c) konsekwentnie pomaga innym ludziom, szczególnie osobom niepełnosprawnym lub 

chorym, 

d) działa w organizacji charytatywnej lub pozarządowej. 

2. W przypadku braku uczniów w danej szkole spełniających kryteria określone w ust. 1 

stypendium przyznaje się jednemu uczniowi z każdej szkoły, który uzyskał na koniec roku 

szkolnego najwyższą średnią ocen nie niższą niż 4,8; przy czym w zespole szkół 

obejmującym różne typy szkół stypendium przyznaje się na jednego ucznia z każdego typu 

szkół. 

 



 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

§ 3 

1. Kandydatów do stypendium typuje wychowawca klasy. 

2.  Wniosek o stypendium przedstawia dyrektor szkoły w terminie do 15 czerwca każdego 

roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Wzór wniosku określa 

załącznik do Regulaminu. 

3. Skład Komisji Stypendialnej oraz tryb jej pracy określa Wójt oddzielnym zarządzeniem. 

4. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) przedstawiciele Wójta Gminy, 

2) przedstawiciele Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczęństwa 

Publicznego. 

5. Wysokość stypendium na jednego ucznia przyznawana jest w wysokości                              

do 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy            

z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                             

(Dz. U. Nr 200, poz. 1697 z późn. zm.).  

6. Stypendium Wójta Gminy za dany rok szkolny jest przyznawane i wypłacane jednorazowo 

do dnia 30 czerwca. 

7. O przyznaniu stypendium zawiadamia się ucznia oraz dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Załącznik 
                                                                      do Regulaminu  

                                                                                         przyznawania stypendiów 
                                                                                                  za wyniki i osiągnięcia w nauce 

 
WNIOSEK 

 
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Siennica za rok szkolny .............../.............. 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica 
prowadzonych przez  Gminę Siennica, Stowarzyszenia i osoby fizyczne.  

 

Część I 
 

1. Dane osobowe kandydata:  
 

a) imię i nazwisko .................................................................................................................  

b) data i miejsce urodzenia ................................................................................................... 

c) nazwa szkoły, klasa ..........................................................................................................  

d) adres zamieszkania  .......................................................................................................... 

e) imiona rodziców ............................................................................................................... 

 

2. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach: 

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

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

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

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

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

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

 

Średnia ocen z całego roku szkolnego: ................. 
 

Ocena z zachowania: .............................................. 
 

 

3. Uzasadnienie wniosku: 
 

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

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

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

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



4. Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

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

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

 

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

(data i podpis przedstawiciela Rady Pedagogicznej) 

 
 

Część II 
 

Decyzja Komisji Stypendialnej 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

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

(data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej) 

 

 

 

Siennica, dnia ............................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


