
1 

 

 

UCHWAŁA Nr XII/140/11 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży. 

 

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 3 ust.2 uchwały Nr IV/35/11 

Rady Gminy Skrzyszów w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży pomoc dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów udzielana będzie w formie 

stypendium, bądź w postaci sfinansowania wycieczki edukacyjnej. 

 

 

§ 2. 

 1.O stypendia mogą ubiegać się zameldowani i uczęszczający do szkoły na terenie 

Gminy Skrzyszów uczniowie: 

1) klas IV -VI szkoły podstawowej, 

2) klas I - III gimnazjum. 

 2.Stypendia mogą uzyskać uczniowie za wyniki w nauce potwierdzone wysoką 

średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego z obowiązujących zajęć edukacyjnych nie 

niższą niż: 

1) 5,3 w szkołach podstawowych, 

2) 5,2 w gimnazjach, 

3) bardzo dobrą oceną z zachowania. 

 3.Średnia ocen ustalona w ust.2 może zostać podwyższona przez Wójta Gminy 

w zależności od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. 

 4.Stypendia za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

konkursach artystycznych lub zawodach sportowych mogą uzyskać uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów przy spełnieniu poniższych warunków: 

1) na szczeblu wojewódzkim za uzyskanie statusu laureata lub finalisty w konkursach 

przedmiotowych Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

2) na szczeblu wojewódzkim za uzyskanie statusu laureata w konkursach pod patronatem 

Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

3) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla 

niższego za uczestnictwo, uzyskanie statusu laureata lub wyróżnienia w konkursach wiedzy, 

przedmiotowych, interdyscyplinarnych, konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach, 

4) w zawodach sportowych za uzyskanie pierwszego miejsca na szczeblu rejonu, 1-3 miejsca 

w województwie, 1-8 miejsca w zawodach ogólnopolskich, powołanie do reprezentacji 

województwa lub kraju, 

5) uzyskanie tytułu laureata na etapie wojewódzkim lub ogólnopolskim w projektach 

edukacyjnych i wolontariackich, 

6) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania we wszystkich przypadkach. 
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 5.Dyrektor szkoły może wnioskować o przyznanie stypendium dla jednego ucznia, 

który nie spełnił żadnego z kryteriów określonych w ust.4 pkt 1 – 5, ale wyróżnił się 

szczególnymi uzdolnieniami wykorzystywanymi w pracy na rzecz szkoły i godnie 

reprezentował szkołę i gminę na zewnątrz. 

 

§ 3. 

 Dla klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, które w danym roku 

szkolnym uzyskały najlepszy wynik ze sprawdzianu lub egzaminu może być sfinansowana 

wspólna wycieczka edukacyjna. 

 

§ 4. 

 1.Stypendia przyznaje się w ramach środków przeznaczonych w budżecie gminy na 

ten cel w danym roku. Uzyskanie średniej ocen określonej w § 2 ust.2 oraz spełnienie 

warunków określonych w ust.4 i 5 nie gwarantuje przyznania stypendium wszystkim, którzy 

te kryteria spełniają. 

 2.Zasada określona w ust.1 ma odpowiednie zastosowanie do finansowania 

wycieczki edukacyjnej. 

 

§ 5. 

1.Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują dyrektorzy szkół. 

2.Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3.Wniosek o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Skrzyszów nie później niż 

na 5 dni przed końcem roku szkolnego. 

 

§ 6. 

 1.O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Wójt Gminy, informując 

o tym wnioskodawcę. 

 2.Stypendium wypłaca się jednorazowo na zakończenie roku szkolnego. 

 3.Na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej ustala się klasy, które osiągnęły najlepsze wyniki w danym roku. 

 4.Decyzję o sfinansowaniu wycieczki edukacyjnej podejmuje Wójt Gminy. 

 5.W razie przyznania przez Wójta Gminy środków na wycieczkę edukacyjną, 

wycieczkę zorganizują dyrektorzy szkół, których klasy uzyskały najlepszy wynik. 

 

§ 7. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 8. 

 Traci moc uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 176 poz.1401/ zmieniona uchwałą Nr VI/57/11 

z dnia 30 maja 2011 r. /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 308, poz.2535/. 

 

§ 9. 

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

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 


