
 

 

UCHWAŁA NR XV/117/2019 

RADY GMINY RUDNIKI 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) w związku z Lokalnym Programem Wpierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki uchwala: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1) nr XI/73/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium 

Wójta Gminy Rudniki; 

2) nr XXXVI/266/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Rudniki 

 

Jarosław Marchewka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 stycznia 2020 r.
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Załącznik 

 do uchwały nr XV/117/2019 

Rady Gminy Rudniki 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznania Stypendium Wójta Gminy Rudniki za wyniki  

w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne i kulturalne zwanego dalej „stypendium”. 

2. Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Rudniki. 

3. Stypendium stanowi formę pomocy o charakterze motywacyjnym i przyznawane jest niezależnie od sytuacji 

materialnej ucznia. 

4. Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo, w terminie do 31 października za poprzedni rok 

szkolny. 

5. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych. 

6. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia, w których uczeń reprezentuje szkołę tzn. szkoła dokonuje 

zgłoszenia udziału ucznia do konkursów, zawodów, przeglądów itp.  

7. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia wymienione w § 3 - § 6, dla których organizatorem nie jest 

Gmina Rudniki oraz jednostki jej podległe. 

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce 

1. Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania oraz spełnił jeden z poniższych warunków: 

a) dla klas IV-VI w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen minimum 5,30, 

b) dla klas VII-VIII w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen minimum 5,20, 

c) dla klasy VIII w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen minimum 4,75 oraz uzyskał wynik 

100% z egzaminu ósmoklasisty, z co najmniej jednej części egzaminu. 

2. W przypadku, gdy łączna liczba uczniów z danej szkoły, którzy spełnili warunki określone dla uzyskania 

stypendium za wyniki w nauce przekracza 10, stypendium przyznawane jest dla: 

a) 6 uczniów z klas IV-VI z najwyższymi średnimi ocen, 

b) 4 uczniów z klas VII-VIII z najwyższymi średnimi ocen.  

3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi 600,00 zł. 

4. W przypadku spełnienia jednocześnie warunków określonych w ust. 1 pkt b i c niniejszego paragrafu, 

stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest łącznie w wysokości 800,00 zł. 

§ 3. Stypendium za osiągnięcia naukowe 

1.  Stypendium za osiągnięcia naukowe może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał  

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen 

minimum 4,75, a także spełnił jeden z następujących warunków: 

a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora 

Oświaty, 

b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratora Oświaty, 

c) osiągnął miejsce I-III na szczeblu wojewódzkim lub miejsce I-V na szczeblu ponadwojewódzkim  

w innych konkursach, w których eliminacje odbywają się w systemie kilkustopniowym. 
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2. Stypendium za osiągnięcia naukowe może zostać przyznane wyłącznie jeden raz, za osiągniecia zdobyte 

na najwyższym szczeblu. 

3. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim wynosi 500,00 zł. 

4. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia naukowe na szczeblu ponadwojewódzkim wynosi 700,00 zł.  

§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe  

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał co najmniej dobrą 

ocenę z zachowania oraz w wyniku rocznej klasyfikacji z żadnego przedmiotu nie uzyskał oceny niższej niż 

ocena dostateczna, a także spełnił jeden z następujących warunków: 

a) zdobył miejsce I-III na szczeblu wojewódzkim, w zawodach sportowych, w których eliminacje odbywają 

się w systemie trójstopniowym, 

b) zdobył miejsce I-V na szczeblu ponadwojewódzkim w zawodach sportowych, w których eliminacje 

odbywają się w systemie kilkustopniowym.  

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane wyłącznie jeden raz, za osiągniecia zdobyte 

na najwyższym szczeblu. 

3. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim wynosi 400,00 zł.  

4. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe na szczeblu ponadwojewódzkim wynosi 600,00 zł. 

§ 5. Stypendium za osiągnięcia artystyczne i kulturalne  

1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne i kulturalne może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał  

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz w wyniku rocznej klasyfikacji z żadnego przedmiotu nie 

uzyskał oceny niższej niż ocena dostateczna, a także spełnił jeden z następujących warunków: 

a) zdobył miejsce I-III w konkursie, przeglądzie lub festiwalu na szczeblu wojewódzkim, 

b) zdobył miejsce I-V w konkursie, przeglądzie lub festiwalu na szczeblu ponadwojewódzkim. 

2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne i kulturalne może zostać przyznane wyłącznie jeden raz,  

za osiągniecia zdobyte na najwyższym szczeblu. 

3. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia artystyczne i kulturalne na szczeblu wojewódzkim 

wynosi 300,00 zł. 

4. Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia artystyczne i kulturalne na szczeblu ponadwojewódzkim 

wynosi 500,00 zł. 

§ 6. Osiągnięcia zespołowe 

1.  W przypadku osiągnięć zespołowych, stypendium jest przyznawane odrębnie dla każdego członka 

drużyny, przy czym, aby stypendium zostało wypłacone, członek drużyny winien spełnić warunki określone 

odpowiednio dla osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych i kulturalnych. 

2. Wysokość stypendium za osiągnięcia zespołowe wynosi 250,00 zł dla każdego członka zespołu, przy czym 

maksymalna wysokość stypendium dla całego zespołu nie może przekroczyć łącznie kwoty 2.000,00 zł  

i wówczas jest ona dzielona proporcjonalnie do liczby członków zespołu spełniających warunki odpowiednio 

dla osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych i kulturalnych. 

§ 7. Tryb wnioskowania o stypendium 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły. 

2. Wzór wniosku za osiągnięcia indywidualne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wzór wniosku za osiągnięcia zespołowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Do wniosku dołącza się: 

a) kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych dla poszczególnych 

osiągnięć poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 
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c) nr rachunku bankowego, na który wypłacone zostanie stypendium,  

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Rudnikach w terminie do 31 sierpnia każdego roku, za wyniki  

i osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym. W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data 

wpływu do Urzędu Gminy w Rudnikach. 

6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych, od dnia powiadomienia. 

7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia go po dniu 31 sierpnia danego roku, 

b) wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 

c) nie usunięcia w terminie braków formalnych wniosku. 

§ 8. Przyznawanie i wypłata stypendium 

1. W celu dokonania oceny formalnej oraz zaopiniowania złożonych wniosków o stypendia Wójt Gminy 

Rudniki powołuje w drodze zarządzenia Komisję oraz określa tryb jej działania. 

2. Komisja winna składać się z co najmniej trzech osób.  

3. Posiedzenie Komisji odbywać się będzie jeden raz w roku, w terminie do 15 września.  

4. Komisja sporządza protokół z posiedzenia oraz przedstawia go Wójtowi Gminy Rudniki. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Rudniki. 

6. Każdego ucznia, któremu przyznano stypendium informuje się pisemnie o miejscu oraz terminie 

wręczenia stypendium. 

7. Stypendia wypłaca się w terminie do 31 października danego roku, za poprzedni rok szkolny,  

na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Wójt Gminy Rudniki.  

9. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI  

ZA OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE 

 

1. Zgłaszam wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki za: 

………………………………………………………………………………………….. 

(wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i kulturalne)  

2. Dane osobowe ucznia: 

a) nazwisko i imię/imiona ucznia: ……………………………………………………… 

b) imię i nazwisko matki: ……….....………………………………………………..… 

c) imię i nazwisko ojca: …..………………………………………………………..….. 

d) adres zamieszkania ucznia: ………………………………………………………… 

3.  Pełna nazwa szkoły :                   ………………….……….…………………………. 

.………………………..……………………………. 

4. Informacje o uczniu:  

a) w roku szkolnym ………………. był uczniem klasy ………………......  

b) w wyniku rocznej klasyfikacji uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen (z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku): …………………/jeśli dotyczy/ 

c) na koniec roku szkolnego uzyskał …………………………… ocenę z zachowania. 

5. Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w § 2 - § 5 

regulaminu) 

1) ……………………………..  

2) …………………………….. 

3) …………………………….. 

        

……………….…………………… 

                 Podpis osoby dokonującej zgłoszenia 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI  

ZA OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁOWE 

 

1. Zgłaszam wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki za: 

………………………………………………………………………………………….. 

                                   (osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i kulturalne)  

 

2. Dane osobowe uczniów: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Imię i nazwisko matki Imię i nazwisko ojca 
Adres  

zamieszkania ucznia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3.  Pełna nazwa szkoły:                    ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

4. Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w § 2 - § 5 regulaminu) 

1) ……………………………..  

2) …………………………….. 

3) …………………………….. 

5. Oświadczam, że każdy członek drużyny spełnia warunki określone w regulaminie. 

        

 

………………………………… 

              Podpis osoby dokonującej zgłoszenia 
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