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UCHWAŁA NR……………. 
RADY GMINY W SKÓRCU 

z dnia ………………. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom 
i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania 

w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Skórzec 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 
z późn. zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 
446) w wykonaniu § 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Skórzec z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 
stworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami 
Gminy Skórzec, Rada Gminy w Skórcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 
formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach 
związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących 
mieszkańcami Gminy Skórzec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 
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Załącznik do Uchwały Nr ………………. 

Rady Gminy w Skórcu 

z dnia ………………….. 

Regulamin 
określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym 
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami gminy Skórzec 

 
Postanowienia  ogólne 

§ 1. Ustala się regulamin określający szczegółowe zasady udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy 
i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych 
z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Formy i zakres pomocy 

§ 2. 1. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowany jest w formie : 

1) stypendiów, 

2) statuetki dla najlepszego ucznia kończącego szkołę, 

3) listu gratulacyjnego dla rodzica/opiekuna 

2. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie niżej określone wymagania: 

1) posiada w danym roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów 
objętych programem nauczania oraz dziedzin nieprzewidzianych programem, 

2) w wyniku klasyfikacji końcowej osiągnął średnią ocen co najmniej 5,2, 

3) reprezentował szkołę na zewnątrz biorąc udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

3. Statuetkę dla najlepszego absolwenta kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum może otrzymać uczeń, 
który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej najwyższą średnią ocen w szkole oraz spełnia wymagania określone 
w ust. 2 pkt 3. 

4. Do rodzica/opiekuna ucznia, który otrzymał nagrodę określoną w ust. 2 i 3 kierowany jest list gratulacyjny. 

5. Uroczystego wręczenia nagród, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt Gminy Skórzec lub osoba przez 
niego upoważniona. 

Wysokość stypendium 

§ 3. 1. Stypendia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1  mają formę pieniężną i są przyznawane  przez Wójta 
Gminy. 

2. Stypendia wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

Tryb postępowania 

§ 4. 1. Przyznanie nagród, o których mowa w § 1 może nastąpić na podstawie wniosku złożonego do Wójta 
Gminy Skórzec przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, podpisanego przez rodziców lub opiekunów 
niepełnoletniego ucznia. 

2. Integralną część wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowią kopie zaświadczeń, dyplomów, list wyników 
itp., wystawionych przez organizatora olimpiady lub konkursu. 

3. Wzór wniosku oraz szczegółowy zakres zbieranych w nim danych określi Wójt Gminy Skórzec w drodze 
zarządzenia. 
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4. Wójt Gminy Skórzec w celu obsługi realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Skórzec powołuje komisję stypendialną o charakterze 
opiniodawczym, w skład której wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy w Skórcu – przewodniczący komisji 

2) Sekretarz Gminy Skórzec – członek komisji, 

3) Skarbnik Gminy Skórzec – członek komisji, 

4) Inspektor ds. oświaty - członek komisji, 

5. Zadaniem komisji jest sprawdzenie złożonych wniosków pod względem formalnym, ocena osiągnięć 
naukowych oraz przygotowanie listy kandydatów do przyznania Stypendium i nagród Wójta Gminy Skórzec. 

6. Stypendium i nagrody, o których mowa w § 1 przyznawane są jeden raz w roku szkolnym. 

7. Stypendium ma charakter motywacyjny i nie jest zależne od warunków materialnych ucznia. 

8. Decyzję w sprawie przyznania stypendium i nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 podejmuje Wójt Gminy 
Skórzec i jest ona ostateczna. 

9. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 przyjmowane są w Urzędzie Gminy 
Skórzec za dany rok szkolny najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku. 

10. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są w Urzędzie Gminy Skórzec 
do dnia 22 czerwca 2016 r. 

11. Stypendium i nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 wręczane i wypłacane są jednorazowo do dnia 30 
czerwca danego roku szkolnego. 

12. Stypendium i nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 za rok szkolny 2015/2016 wręczane i wypłacane są 
jednorazowo do dnia 1 września roku szkolnego 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Zm. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195. 


