
Uchwała Nr XLIV/287/2010

Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  z terenu

Gminy Ślemień

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września

1991r o systemie  oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w

związku  z  art.  5  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z póź zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Regulamin  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  z  terenu

Gminy  Ślemień”,  który określa  szczegółowe  warunki  udzielania  pomocy,  formy  i  zakres

pomocy, a także tryb postępowania w tych sprawach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3

Uchyla  się  uchwałę nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 marca 2009 r. w

sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów Gminy Ślemień.

§ 4

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2.  Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie  14 dni  od daty jej  opublikowania  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2010 r.



REGULAMIN WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH 

DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŚLEMIEŃ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr

XLIV/287/2010
Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2010 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy

Ślemień  –  zwany  dalej  regulaminem,  określa  szczegółowe  warunki  udzielania

pomocy, formy i zakres tej pomocy.

2. Regulamin adresowany jest do uzdolnionych uczniów:

a) Publicznych szkół podstawowych klas od  IV – VI 

b) Publicznych gimnazjów  klas I – III 

znajdujących się na terenie Gminy Ślemień

§ 2. Forma realizacji programu

1. Program jest realizowany w formie stypendium Wójta Gminy.

2. Stypendia  Wójta  Gminy  przyznawane  są  uzdolnionym  uczniom  publicznych  szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień,  w

trakcie kształcenia za:

1) wzorowe  zachowanie  i  wysokie  wyniki  w  nauce  –  średnia  ocen  na  koniec  roku

szkolnego  ze  wszystkich  przedmiotów  obowiązkowych  i  nieobowiązkowych  musi

wynosić 5,0 i powyżej;

2) sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – za zdobycie tytułu finalisty lub laureata

konkurów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Katowicach

oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim;

3)  zajęcie  I  –  III  miejsca  w  turniejach  i  rozgrywkach  sportowych  w  dyscyplinach

indywidualnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim 

§ 3. Tryb postępowania w sprawie przyznawania stypendiów naukowych

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów Wójta Gminy przysługuje:

1) dyrektorom szkół,

2) samorządom uczniowskim,

3) osobom prowadzącym pozaszkolne koła zainteresowań.



2. Zgłoszenie  kandydata  do  stypendium  Wójta  Gminy  Ślemień  następuje  na  podstawie

wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Do  wniosku  dołącza  się  kserokopie  dokumentów  poświadczonych  za  zgodność  z

oryginałem  potwierdzających  osiągnięcia  naukowe  lub  sportowe ucznia  lub  stosowne

zaświadczenie od Dyrektora szkoły.

4. Wnioski  o  przyznanie  stypendiów  Wójta  Gminy  Ślemień  należy  składać  w Urzędzie

Gminy w Ślemieniu do 17 czerwca każdego roku.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ślemień nie tworzy roszczenia

o jego przyznanie.

6. Wójt Gminy – po weryfikacji formalnej wniosku – ustala listę uczniów, którzy otrzymają

stypendium.

7. Ustaloną  listę  uczniów,  którzy  otrzymają  stypendium,  podaje  się  do  publicznej

wiadomości, a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.

§ 4 Zakres stypendium

1. Jednemu uczniowi może być  przyznane  tylko  jedno stypendium niezależnie  od ilości i

doniosłości osiągnięć.

2. Przyznanie  stypendium  Wójta  Gminy  nie  jest  zależne  od  warunków  materialnych

kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.

3. Przyznanie  stypendium  Wójta  Gminy  w  danym  roku  nie  jest  zależne  od  pobierania

takiego samego lub podobnego stypendium w latach poprzednich.

4. Stypendium Wójta Gminy  Ślemień  przyznawane  jest  jednorazowo do dnia  30 czerwca

każdego roku. 

5. Stypendium  płatne  jest  do  rąk  rodzica  dziecka  lub  jego  prawnego  opiekuna  lub

przekazywana przelewem na wskazane konto bankowe.

§ 5 Wysokość stypendium

1. Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  stypendia  Wójta  Gminy  Ślemień

określa na dany rok uchwała budżetowa.

2. Wysokość środków finansowych  winna  zabezpieczyć  potrzeby na wypłatę  stypendiów

Wójta Gminy Ślemień, ustalonych według poniższych zasad: 

1) uczniowi spełniającemu warunki określone w § 3 ust. 2 pkt. 1 lub § 3 ust. 2 pkt. 3

przysługuje stypendium w wysokości 150,00 zł ;

2) uczniowi  spełniającemu  oba  warunki  określone  w  §  3  ust.2  pkt.  2  przysługuje

stypendium w wysokości 200,00 zł



Załącznik nr 1

do Regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej / Gimnazjum

Data złożenia wniosku: ........................................................................
(wypełnia Urząd Gminy Ślemień)

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon:

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

..............................................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa:

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

..............................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:
1. Dziedzina osiągnięć ucznia: .......................................................
a) średnia ocen: ...............................................................................
b) ocena z zachowania: ....................................................................
2. Informacja  na  temat  udziału  w  konkursach  przedmiotowych,  olimpiadach,  turniejach

sportowych 

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

3. Opinia  wychowawcy  klasy  /  nauczyciela   na  temat  postawy  ucznia,  jego  osiągnięć,
dotychczasowych efektów: 

       ......................................................................... ……………………………………………
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..................................................................
(data, podpis wnioskodawcy)


