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UCHWAŁA NR XXXI/394/2017
RADY GMINY SŁUPSK
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie
uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
Na podstawie art. 18 ust.2.pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tj. Dz. U. z 2016
roku, poz. 446), art. 90t, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1943 z późn. zm.)
Rada Gminy Słupsk
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego przez Wójta
Gminy Słupsk stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy
Słupsk.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 określa regulamin stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały określa
corocznie Rada Gminy Słupsk w uchwale budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu stypendialnego Gminy Słupsk oraz uchwała nr XXXIII/293/2009 Rady Gminy Słupsk
z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Słupsk
z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu stypendialnego Gminy Słupsk.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk
Mirosław Klemiato
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/394/2017
Rady Gminy Słupsk
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
Niniejszy regulamin, określa zasady oraz tryb przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk.
I Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych
uczniów – mieszkańców Gminy Słupsk.
2. Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program
szkolny.
3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami
gimnazjalnymi oraz szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej publicznej i niepublicznej o uprawnieniach
szkół publicznych, na stałe zamieszkały w Gminie Słupsk.
4. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust 1 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia
i nie ma charakteru stypendium socjalnego.
§ 2.
1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba stypendiów w danym
roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust.1 jest wiążąca dla komisji rozpatrującej wnioski kandydatów
do stypendium Wójta Gminy.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.
II Zasady i tryb przyznania stypendium
§ 3.
1. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, a jego wypłata następuje co miesiąc w okresie od miesiąca
września, w którym rok szkolny rozpoczyna się, do czerwca następnego roku.
2. O uzyskanie stypendium w danym roku szkolnym mogą ubiegać się uczniowie, o których mowa w § 1,
którzy w poprzednim roku szkolnym (w klasie V szkoły podstawowej lub wyższej) uzyskali wybitne
osiągnięcia w nauce, przez co rozumie się spełnienie:
1) Warunku koniecznego dotyczącego posiadania wzorowej oceny zachowania na świadectwie ukończenia
danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wynoszącej:
a) W klasach V-VI szkół podstawowych – co najmniej 5,50;
b) W klasach VII – VIII szkół podstawowych i klasach gimnazjalnych – co najmniej 5,30;
c) W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – co najmniej 5,00.
2) Warunków dodatkowych:
a) Jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
lub,
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b) Jest finalistą i laureatem konkursów pozostałych (np.: plastycznych, muzycznych,) na szczeblu co
najmniej wojewódzkim, lub
c) Jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) Dyrektorzy szkół,
2) Dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
3) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.
3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały, w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym stypendium ma
być wypłacane.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) Poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym stypendium ma być
wypłacane (kopie świadectwa, dyplomów itp.)
2) Zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
3) Opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat.
5. Wnioski składa się w Centrum Usług Wspólnych w Słupsku, ul. Sportowa 34, budynek B pokój nr 3.
IIII Przepisy porządkowe.
§ 4.
1. Warunki określone w regulaminie są minimum koniecznym, niezbędnym w celu uzyskania stypendium
Wójta Gminy Słupsk.
2. Wypłata stypendium za dany miesiąc następuje do dnia 27 danego m-ca.
3. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
IV Przepisy przejściowe
§ 5.
1. Za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017o stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie klas I, II, III oddziałów gimnazjalnych,
2) Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych,
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018 o stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych,
2) uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych,
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2018/2019 o stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych,
2) uczniowie klas V, VI, VII, VIII szkół podstawowych,
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/394/2017
Rady Gminy Słupsk
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupsk za wybitne osiągnięcia w nauce
Imię .......................................................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................................................
Data urodzenia ......................................................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania .....................................................................................................
Nazwa szkoły ........................................................................................................................................
Klasa .....................................................................................................................................................
Średnia ocen końcoworocznych ...........................................................................................................
Ocena zachowania ................................................................................................................................
Opis (krótki) osiągnięć kandydata
/Liczba olimpiad, konkursów oraz zajęte lokaty, osiągnięcia kulturalne, społeczne, sportowe/
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................
podpis dyrektora szkoły/rodzica
lub prawnego opiekuna/dyrektora instytucji,
placówki kulturalnej i sportowe
Załączniki:
1) Kserokopia dyplomów potwierdzających osiągnięcia.
2) Kserokopia świadectwa,
3) Opinia dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej
4) Zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia.

