Wyciąg z UCHWAŁY NR XLVI/250/2013 RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, zwany dalej ,,Programem”
skierowany do uzdolnionych uczniów szkół gminy Brójce. (…)
Rozdział 1
Formy realizacji programu
§ 2. Ustala się następujące formy realizacji programu:
1) stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum;
2) nagrody:
a) dla Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej
b) dla Gimnazjalisty Roku.

Rozdział 2
Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 3. 1. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy
Brójce.
2. Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:
1) jednorazowe stypendium naukowe jest przyznawane uczniom szkół podstawowych - klas IV-VI oraz gimnazjum, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki (semestr) poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,5 (szkoła podstawowa) lub 5,2 (gimnazjum) oraz zachowanie wzorowe;
2) jednorazowe stypendium za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane
są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę w ostatnim roku nauki oraz
mają minimum zachowanie: bardzo dobre oraz dobre (pow. 4,0) wyniki w nauce;
3) stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w
wysokości 5,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają minimum bardzo dobre zachowanie.
§ 4. 1. W uchwale budżetowej gminy planuje się ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia przyznawane na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Liczba stypendiów i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na to zadanie
w budżecie gminy na dany rok.
§ 5. 1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawniony jest dyrektor szkoły do której uczeń
uczęszcza.
2. Wnioski – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – składa się w Urzędzie Gminy Brójce w
terminie do 31 maja i 28 lutego każdego roku.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego lub zaświadczenie dyrektora szkoły;
2) opinię dyrektora szkoły;
3) opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, opis
działalności artystycznej lub społecznej, osiągnięcia w zawodach sportowych, itp.) - osiągnięcia powinny
dotyczyć ostatniego roku nauki (semestru), a opis powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły,

opiekuna naukowego, artystycznego, wychowawcy, trenera sportowego.
4. W razie złożenia niekompletnego wniosku, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
5. Wnioski o stypendium i nagrody rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy, w której skład wchodzą:
1) przedstawiciel Wójta Gminy;
2) 2 przedstawicieli Komisji stałych Rady Gminy wybieranych przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje przedstawiciel Wójta Gminy.
7. Komisja stypendialna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego komisji.
8. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
9. Prace komisji organizuje Przewodniczący komisji.
10. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
11. Decyzje Komisji Stypendialnej zatwierdza Wójt Gminy.
12. Wykaz stypendystów podaje się do publicznej wiadomości, a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.
13. Jednemu uczniowi w danym półroczu może być przyznane tylko jedno stypendium.
14. Stypendium udzielane jest za okres jednego półrocza.
15. Uczniowie odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Stypendium może być
także wpłacone na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
16. Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów odbywa się podczas Sesji Rady Gminy Brójce
lub też na uroczystości szkolnej.
Rozdział 3
Zasady i tryb przyznawania nagród
§ 6. Celem wyróżnienia i promowania w środowisku lokalnym najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalistów ustanawia się tytuły: ,,Absolwent Roku Szkoły Podstawowej”, ,,Gimnazjalista Roku”.
§ 7. 1. Tytuł ,,Absolwent Roku Szkoły Podstawowej” może zostać przyznany absolwentowi szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, która spełni następujące kryteria:
1) otrzymał liczbę punktów nie mniejszą niż 80% ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej szkole;
2) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż - 5,5;
3) otrzymał wzorową ocenę z zachowania;
4) prowadził działania na rzecz szkoły i środowiska.
2. Każda ze szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę typuje jednego kandydata.
3. Wniosek – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – składa Dyrektor szkoły w terminie do 30
czerwca każdego roku. (…)
Przewodniczący Rady
Gminy Brójce:
Marek Pietrzko

Załącznik nr 1
do uchwały nr
XLVI/250/2013
Rady Gminy
Brójce
z dnia 26 września 2013 r.
WNIOSEK KANDYDATA DO STYPENDIUM WÓJTA
w roku szkolnym

w kategorii

1. Nazwisko i imię
2. Nazwa szkoły
3. Klasa
4. Nazwisko i imiona rodziców lub opiekunów
5. Adres zamieszkania kandydata
6. Opinia Rady Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem

średnia ocen:
zachowanie:
7. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata (wyszczególnić jakie):

8. Inne – według uznania wnioskodawcy:

Podpis Dyrektora Szkoły
...........................................

Podpis Wnioskodawcy:
…..............................

