
UCHWAŁA NR XL/287/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno. 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
będących mieszkańcami Gminy Gniezno, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów 
zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

§ 2. Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego stanowiący 
załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Gniezno na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną Komisję 
Stypendialną powoływaną w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.Wzór wniosku stanowi załacznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Środki finansowe na realizację stypendiów, o których mowa w § 1 zapewnia się corocznie w budżecie 
gminy. 

§ 5. Obsługę organizacyjną i techniczną Gminnej Komisji Stypendialnej zapewni Zespół Ekonomiczno - 
Administracyjny Szkół Gminy Gniezno. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVII/262/2006 Rady Gminy Gniezno, z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno oraz uchwała nr XI/115/2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie 
zmiany Regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
Na podstawie art, 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r„ o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 zpóźn zm„), mając na uwadze osiągnięcia młodych mieszkańców lokalnej społeczności, Rada Gminy 
może podjąć uchwałę dotyczącą udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne, indywidualne osiągnięcia 
w nauce, działalności artystycznej lub sportowej. Przyznanie stypendium jest wyróżnieniem i nagrodą za wykonaną 
pracę i trud oraz determinację w dążeniu do uzyskania jak najlepszych wyników. Stypendium spełnia także funkcję 
motywacyjną i zachęca do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków i działań doskonalących własne talenty 
i umiejętności. Podjęcie uchwały pomoże utalentowanej młodzieży z terenu naszej gminy w realizacji swoich 
celów. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/287/2013

Rady Gminy Gniezno

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego określający zasady udzielania stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego określa zasady udzielania stypendiów wspierających 
realizację aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów: 

1. Stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce; 

2. Stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi; 

3. Stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami sportowymi; 

§ 2. 1) Spośród złożonych wniosków Gminna Komisja Stypendialna przyznaje rocznie nie więcej niż 50 
stypendiów, które otrzymują uczniowie legitymujący się najlepszymi wynikami. 

2) Formularz wniosku stanowi załącznik do Regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego. 

Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce. 

§ 3. O stypendium z Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami w nauce, może ubiegać się: 

1. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

a) Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum działających na terenie 
Gminy Gniezno 

b) Stypendium może zostać przyznane uczniowi realizującemu obowiązek szkolny w szkołach poza Gminą 
Gniezno, pod warunkiem, że jest mieszkańcem Gminy Gniezno 

c) Stypendium może zostać udzielone uczniowi, który nie ukończył 17 roku życia. 

§ 4. Zasady przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum mogących wykazać się 
szczególnymi osiągnięciami w nauce, w roku szkolnym, poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium. 

1. Kryteria ogólne 

1) Kryteria konieczne do spełnienia 

a) Wymagana średnia ocen – minimum 5,00 – jest niezbędna do złożenia wniosku, lecz nie gwarantuje 
otrzymania stypendium. 

(Jest to średnia ocen za poprzedni rok szkolny – ostatnie dwa semestry. W wypadku uczniów I klasy 
gimnazjum, średnia ocen z przedmiotów na świadectwie szkoły podstawowej.) 

b) Rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela. 

W wypadku uczniów I klasy gimnazjum rekomendację może wystawić dyrektor i nauczyciel 
ukończonej szkoły podstawowej. 

2) Kryteria fakultatywne 

a) Zdobyte certyfikaty i ukończone kursy: 

- certyfikaty znajomości języków obcych; 

- inne certyfikaty. 
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b) Współpraca z mediami - redagowane lub współredagowane artykuły, programy i audycje młodzieżowe: 

- przygotowane i zrealizowane programy oraz audycje; 

- redagowanie gazety młodzieżowej/szkolnej; 

- c. funkcje pełnione w redakcjach. 

c) Inne osiągnięcia na polu działalności artystycznej, sportowej oraz aktywności społecznej. 

2. Osiągnięcia w nauce i działalności społecznej 

1) Uzyskane nagrody i wyróżnienia (między innymi w olimpiadach i konkursach): 

a) międzynarodowych; 

b) ogólnopolskich; 

c) regionalnych. 

d) powiatowych 

2) Działalność w samorządzie szkolnym 

3) Działalność w kołach zainteresowań, stowarzyszeniach i organizacjach: 

a) przygotowane i zrealizowane projekty; 

b) pełnione funkcje. 

3. Sytuacja materialna i rodzinna ucznia 

1) W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna bierze pod uwagę – jeżeli występuje – trudną sytuację 
rodzinną oraz dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie 

(np.: rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność 
rodziców, wychowywanie się w domu dziecka, przewlekła ciężka choroba w rodzinie). 

§ 5. Osiągnięcia i doświadczenia opisane w § 4 muszą zostać udokumentowane w postaci np.: oryginałów lub 
urzędowo poświadczonych przez dyrektora szkoły lub osobę rekomendującą, kopii zaświadczeń, certyfikatów, 
dyplomów, opinii, oryginałów publikacji, płyt CD itp. 

§ 6. Kandydat ubiegający się o stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami 
w nauce, musi przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszenia 

2. Dokumenty, o których mowa w § 4; 

3. Zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków formalnych, 
związanych z przebiegiem nauki w roku poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium: 

w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: 

1) zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku nauki; 

2) niepowtarzanie nauki w tej samej klasie; 

3) brak kar dyscyplinarnych; 

4. Zaświadczenie o średniej ocen: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

- za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku o stypendium 

2) W wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

- zaświadczenie o średniej ocen na zakończenie szkoły podstawowej, wydane przez dyrektora szkoły; 

5. Rekomendacje: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

- rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela. 
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2) W wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

- rekomendaca wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły podstawowej; 

6. Dokumenty/zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację rodzinną 

(np.: z GOPS-u, Urzędu Stanu Cywilnego, szpitala, szkoły…). 

§ 7. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w comiesięcznych ratach 
od miesiąca września do czerwca. 

2. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wynosi 1 000,00 zł na rok, w tym 
jedna rata stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie. 

§ 8. Terminy i sposób przygotowania dokumentacji, wymienionej w § 5, przez ucznia ubiegającego się 
o stypendium są następujące: 

1) Wszystkie dokumenty należy: 

a) umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia; 

b) załączyć listę przedkładanych dokumentów ; 

c) przedkładane dokumenty ułożyć w teczce, w kolejności zgodnej z załączoną listą. 

2) Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września. 

§ 9. 1. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostaną przyznane do 30 września, po 
rozpatrzeniu wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną przez Wójta Gminy Gniezno. 

2. Gminna Komisja Stypendialna, oceniać będzie złożone wnioski w oparciu o kryteria oceny wniosków 
o stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wg kryteriów określonych 
niniejszym regulaminem oraz z zastosowaniem poniższych wag: 

- 90 % - osiągnięcia w nauce; 

- 10 % - sytuacja materialna ucznia, sytuacja rodzinna, kryteria ogólne; 

Rozdział 3.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami 

artystycznymi. 

§ 10. O stypendium z Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami artystycznymi, może ubiegać się: 

1. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

a) Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum działających na terenie 
Gminy Gniezno. 

b) Stypendium może zostać przyznane uczniowi realizującemu obowiązek szkolny w szkołach poza Gminą 
Gniezno, pod warunkiem, że jest mieszkańcem Gminy Gniezno 

c) Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który nie ukończył 17 roku życia. 

§ 11. Zasady przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, mogących wykazać 
się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, w roku szkolnym, poprzedzającym rok składania wniosku 
o stypendium. 

1. Kryteria ogólne 

1) Kryteria konieczne do spełnienia 

a) Wymagana średnia ocen – minimum 4,00 – jest niezbędna do złożenia wniosku, lecz nie gwarantuje 
otrzymania stypendium. 

(Jest to średnia ocen za poprzedni rok szkolny – ostatnie dwa semestry. W wypadku uczniów I klasy 
gimnazjum, średnia ocen z przedmiotów na świadectwie szkoły podstawowej.) 

b) Rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela. 
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W wypadku uczniów I klasy gimnazjum rekomendację może wystawić dyrektor i nauczyciel 
ukończonej szkoły podstawowej. 

2) Kryteria fakultatywne 

a) Zdobyte certyfikaty i ukończone kursy: 

- certyfikaty znajomości języków obcych; 

- inne certyfikaty. 

b) Współpraca z mediami - redagowane lub współredagowane artykuły, programy i audycje młodzieżowe: 

- przygotowane i zrealizowane programy oraz audycje; 

- redagowanie gazety młodzieżowej/szkolnej; 

- funkcje pełnione w redakcjach. 

c) Inne osiągnięcia na polu działalności naukowej, sportowej oraz aktywności społecznej. 

2. Dorobek artystyczny 

1) Plastyczny i fotograficzny 

a) Wygrane konkursy i zdobyte nagrody: 

- międzynarodowe; 

- krajowe. 

b) Wystawy, plenery, wernisaże: 

- indywidualne wystawy autorskie; 

- udział w wystawach zbiorowych. 

c) Prace wykorzystane w publikacjach. 

2) Muzyczny 

a) Wygrane konkursy i zdobyte nagrody: 

- międzynarodowe; 

- krajowe. 

b) Koncerty: 

- solowe; 

- symfoniczne/zespołowe; 

- chóralne. 

c) Kompozycje własne. 

d) Nagrane płyty: 

- wykonania indywidualne; 

- wykonania zbiorowe. 

3) Teatralny i filmowy 

a) Otrzymane role i zagrane epizody. 

b) Zdobyte nagrody. 

c) Zrealizowane filmy. 

d) Udział w festiwalach i przeglądach. 

4) Literacki 

a) Opublikowane wiersze, opowiadania, etc. 
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b) Wygrane konkursy i zdobyte nagrody. 

5) W dziedzinie tańca 

a) Wygrane konkursy i zdobyte nagrody. 

3. Sytuacja materialna i rodzinna ucznia 

1) W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna bierze pod uwagę – jeżeli występuje – trudną sytuację 
rodzinną oraz dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie 

(np.: rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność 
rodziców, wychowywanie się w domu dziecka, przewlekła ciężka choroba w rodzinie). 

§ 12. Osiągnięcia i doświadczenia opisane w § 3 muszą zostać udokumentowane w postaci np.: oryginałów lub 
urzędowo poświadczonych przez dyrektora szkoły lub osobę rekomendującą, kopii zaświadczeń, certyfikatów, 
dyplomów, opinii, oryginałów publikacji, płyt CD itp. 

§ 13. Kandydat ubiegający się o stypendium dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami 
artystycznymi, musi przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszenia 

2. Dokumenty, o których mowa w § 11; 

3. Zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków formalnych, 
związanych z przebiegiem nauki w roku poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium: 

w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

1) zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku nauki; 

2) nie powtarzanie nauki w tej samej klasie; 

3) brak kar dyscyplinarnych; 

4. Zaświadczenie o średniej ocen: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

- za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku o stypendium. 

2) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

- zaświadczenie o średniej ocen na zakończenie szkoły podstawowej, wydane przez dyrektora szkoły; 

5. Rekomendacje: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

- rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela. 

2) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

- rekomendacja wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły podstawowej; 

6. Dokumenty/zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację rodzinną. 

(np.: z GOPS-u, Urzędu Stanu Cywilnego, szpitala, szkoły…). 

§ 14. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w comiesięcznych 
ratach od miesiąca września do czerwca. 

2. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wynosi 1 000,00 zł na rok, w tym 
jedna rata stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie. 

§ 15. Terminy i sposób przygotowania dokumentacji, wymienionej w § 12, przez kandydata ubiegającego się 
o stypendium są następujące: 

1) Wszystkie dokumenty należy: 

a) umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania kandydata; 

b) załączyć listę przedkładanych dokumentów ; 
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c) przedkładane dokumenty ułożyć w teczce, w kolejności zgodnej z załączoną listą. 

2) Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września. 

§ 16. 1. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostaną przyznane do 30 września, po 
rozpatrzeniu wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną przez Wójta Gminy Gniezno. 

2. Gminna Komisja Stypendialna, oceniać będzie złożone wnioski w oparciu o kryteria oceny wniosków 
o stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wg kryteriów określonych 
niniejszym regulaminem oraz z zastosowaniem poniższych wag: 

- 80 % - osiągnięcia artystyczne 

- 20 % - kryteria ogólne, sytuacja materialna ucznia, sytuacja rodzinna. 

Rozdział 4.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami 

sportowymi. 

§ 17. O stypendium z Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami sportowymi, może ubiegać się: 

1. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

a) Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum, działających na terenie 
Gminy Gniezno. 

b) Stypendium może zostać przyznane uczniowi realizujących obowiązek szkolny w szkołach poza Gminą 
Gniezno, pod warunkiem, że jest mieszkańcem Gminy Gniezno 

c) Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który nie ukończył 17 roku życia. 

§ 18. Zasady przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, mogących wykazać 
się szczególnymi osiągnięciami sportowymi, w roku szkolnym, poprzedzającym rok składania wniosku 
o stypendium. 

1. Kryteria ogólne 

1) Kryteria konieczne do spełnienia 

a) wymagana średnia ocen – minimum 4,00 – jest niezbędna do złożenia wniosku, lecz nie gwarantuje 
otrzymania stypendium. 

(Jest to średnia ocen za poprzedni rok szkolny – ostatnie dwa semestry. W wypadku uczniów I klasy 
gimnazjum, średnia ocen z przedmiotów na świadectwie szkoły podstawowej.). 

b) rekomendacje Polskich Związków Sportowych oraz ich oddziałów wojewódzkich. 

2) Kryteria fakultatywne 

a) Zdobyte certyfikaty i ukończone kursy: 

- certyfikaty znajomości języków obcych; 

- inne certyfikaty. 

b) Współpraca z mediami - redagowane lub współredagowane artykuły, programy i audycje młodzieżowe: 

- przygotowane i zrealizowane programy oraz audycje; 

- redagowanie gazety młodzieżowej/szkolnej; 

- funkcje pełnione w redakcjach. 

c) Inne osiągnięcia na polu działalności naukowej, artystycznej oraz aktywności społecznej. 

2. Dorobek sportowy 

1) Osiągnięcia sportowe: 

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych 
(preferowanie osiągnięcia wyższego miejsca w stosunku do ilości startujących); 
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b) udział w zawodach rangi Mistrzostw Świata Juniorów (preferowanie osiągnięcia wyższego miejsca 
w stosunku do ilości startujących); 

c) udział w zawodach rangi Mistrzostw Europy Juniorów (preferowanie osiągnięcia wyższego miejsca 
w stosunku do ilości startujących); 

d) udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski Juniorów (preferowanie osiągnięcia wyższego miejsca 
w stosunku do ilości startujących); 

e) przynależność do kadry narodowej; 

f) przynależność do kadry wojewódzkiej; 

g) przynależność do kadry okręgu. 

2) Posiadana klasa sportowa: 

a) mistrzowska międzynarodowa; 

b) mistrzowska; 

c) klasa I; 

d) klasa II; 

e) klasa III; 

3. Sytuacja materialna i rodzinna ucznia 

1) W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna bierze pod uwagę – jeżeli występuje – trudną sytuację 
rodzinną oraz dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie 

(np.: rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność 
rodziców, wychowywanie się w domu dziecka, przewlekła ciężka choroba w rodzinie). 

§ 19. Osiągnięcia i doświadczenia opisane w § 3 muszą zostać udokumentowane w postaci np.: oryginałów lub 
urzędowo poświadczonych przez dyrektora szkoły lub osobę rekomendującą, kopii zaświadczeń, certyfikatów, 
dyplomów, opinii, oryginałów publikacji, płyt CD itp. 

§ 20. Kandydat ubiegający się o stypendium dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami 
sportowymi, musi przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszenia. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 18; 

3. Zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków formalnych, 
związanych z przebiegiem nauki w roku poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium: 

w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: 

1) zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku nauki; 

2) nie powtarzanie nauki w tej samej klasie; 

3) brak kar dyscyplinarnych; 

4. Zaświadczenie o średniej ocen: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

- za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku o stypendium. 

2) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

- zaświadczenie o średniej ocen na zakończenie szkoły podstawowej, wydane przez dyrektora szkoły; 

5. Rekomendacje: 

1) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

- rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela. 

2) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum 

Id: EDCDW-HOASL-JXOVU-REEHE-JIYET. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 7



- rekomendacja wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły podstawowej; 

6. Dokumenty/zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację rodzinną 

(np.: z GOPS-u, Urzędu Stanu Cywilnego, szpitala, szkoły…). 

§ 21. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w comiesięcznych 
ratach od miesiąca września do czerwca. 

2. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wynosi 1 000,00 zł na rok, w tym 
jedna rata stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie. 

§ 22. Terminy i sposób przygotowania dokumentacji, wymienionej w § 19, przez ucznia ubiegającego się 
o stypendium są następujące: 

1) Wszystkie dokumenty należy: 

a) umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia; 

b) załączyć listę przedkładanych dokumentów (w wersji elektronicznej - CD lub dyskietka); 

c) przedkładane dokumenty ułożyć w teczce, w kolejności zgodnej z załączoną listą. 

2) Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września. 

§ 23. 1. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostaną przyznane do 30 września, po 
rozpatrzeniu wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną, powołaną przez Wójta Gminy Gniezno. 

2. Gminna Komisja Stypendialna, oceniać będzie złożone wnioski w oparciu o kryteria oceny wniosków 
o stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wg kryteriów określonych 
niniejszym regulaminem oraz z zastosowaniem poniższych wag: 

- 80 % - osiągnięcia sportowe; 

- 20 % - kryteria ogólne, sytuacja materialna ucznia, sytuacja rodzinna. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 24. 1. W przypadku przerwania nauki w szkole, rozumianego jako skreślenie z listy uczniów, uczeń 
pobierający aktualnie stypendium, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji. 

2. Przerwanie nauki przez stypendystę, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat stypendium. 

3. Nie zgłoszenie faktu przerwania nauki oraz pobieranie kolejnych rat stypendium, będzie podstawą do 
żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku nie uregulowania 
należności, do wystąpienia na drogę sądową. 
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Urząd Gminy Gniezno                                                                                                                                                               Numer wniosku:  …………….. 
     al. Reymonta 2 
   62-200 GNIEZNO 

 

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  
STYPENDIUM WÓJTA GMINY GNIEZNO 

 
 
I.  Imię i nazwisko wnioskodawcy      ……………………………………………………………………………………. 

 Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………….. 

PESEL  ………………………………………    

Miejsce stałego zameldowania   ……………………………………………………………………………………… 
      (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) 
 
 Numer telefonu  ………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.  Pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………………. 
   
            Klasa : ……………………….     
 
 
III. Średnia ocen na świadectwie (do dwóch miejsc po przecinku)  …………………. 
 
  
IV. Do wniosku dołączam dokumenty i certyfikaty potwierdzające moje szczególne osiągnięcia : 
             (w polach przy odpowiednich pozycjach należy wstawić znak  ) 
 

Zdobyte certyfikaty i 
ukończone kursy  

 
Współpraca z mediami  

 Nagrody i wyróżnienia 
zdobyte w:  

 Działalność w kołach 
zainteresowań, 

stowarzyszeniach i 
organizacjach 

 

Certyfikat znajomości 
jezyka obcego   Przygotowanie i 

zrealizowanie audycji   Olimpiadach i konkursach 
międzynarodowych   Działalność w samorządzie 

szkolnym  
inne certyfikaty    Redagowanie gazety 

młodzieżowej lub szkolnej   Olimpiadach i konkursach 
ogólnopolskich   Przygotowane i 

zrealizowane projekty  
X   Funkcjie pełnione w 

redakcjach gazet   Olimpiadach i konkursach 
regionalnych   Pełnione funkcje  

X   X   Olimpiadach i konkursach 
powiatowych   X  

X   X   X   X  
                       

Dorobek artystyczny 
plastyczny i fotograficzny   Dorobek artystyczny 

muzyczny   Dorobek artystyczny 
teatralny i filmowy   Dorobek artystyczny 

literacki i w dziedzinie 
tańca 

 
Wygrane konkursy i 

zdobyte nagrody   Wygrane konkursy i 
zdobyte nagrody   Otrzymane role i zagrane 

epizody   Opublikowane wiersze lub 
opowiadania  

Wystawy, plenery, 
wernisaże   Koncerty solowe   Zdobyte nagrody   Wygrane konkursy i 

zdobyte nagrody  
Prace wykorzystane w 

publikacjach   Koncerty 
symfoniczne/zespołowe 

  Zrealizowane filmy   Wygrane konkursy i 
zdobyte nagrody w 

dziedzinie tańca 

 

X   Koncerty chóralne   Olimpiadach i konkursach 
powiatowych   X  

X   Kompozycje własne   Udział w festiwalach i 
przeglądach   X  

X   Nagrane płyty indywidualne   X   X  
X   Nagrane płyty zespołowe   X   X  

 
 Dorobek 

artystyczny plastyczny i 
fotograficzny 

  Osiągnięcia sportowe   Posiadana klasa 
sportowa   Dorobek artystyczny 

literacki i w dziedzinie 
tańca 

 
Wygrane konkursy i 

zdobyte nagrody   Udział w Igrzyskach 
Olimpijskich   mistrzowska 

międzynarodowa;   Opublikowane wiersze lub 
opowiadania  

Wystawy, plenery, 
wernisaże   Udział w zawodach rangi 

Mistrzostw Świata Juniorów   mistrzowska   Wygrane konkursy i 
zdobyte nagrody  

Prace wykorzystane w 
publikacjach   udział w zawodach rangi 

Mistrzostw Europy 
Juniorów 

  I klasa sportowa   Wygrane konkursy i 
zdobyte nagrody w 

dziedzinie tańca 

 

   udział w zawodach rangi 
Mistrzostw Polski Juniorów   II klasa sportowa     

   przynależność do kadry 
narodowej   III klasa sportowa     

   przynależność do kadry 
wojewódzkiej   X     

   przynależność do kadry 
okręgu.   X     
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V Inne okoliczności, które Komisja powinna wziąć pod uwagę 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Załączniki do wniosku: 

1. kserokopia świadectwa szkolnego, 

2. zaświadczenie wydane przez szkołę 

3. kopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, opinii, oryginałów publikacji, kaset lub płyt CD,  zaznaczonych w punkcie IV. 

4. rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela  

5. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej, 

6. inne (wymienić):………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

……………………………………..     ………………………………………………… 
          (Miejscowość, data)                   (podpis wnioskodawcy) 
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