
UCHWAŁA NR XV/108/16
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w 
ramach  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

Gminy Bystra-Sidzina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. zm.)  Rada Gminy Bystra-Sidzina  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach  
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-
Sidzina przyjętego Uchwałą Nr XIV/99/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016r., którego 
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Wsi Bystra 
i Sidzina, oraz Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA DLA 

UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych 

uczniów określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla 
uzdolnionych uczniów jest mowa o:

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bystra-Sidzina;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bystra – Sidzina;

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin przyznawania stypendiów Wójta 
Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów;

4) stypendium – należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane przez Wójta uzdolnionym uczniom 
spełniającym warunki określone niniejszym Regulaminem, finansowane z budżetu gminy Bystra-
Sidzina;

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły 
ponadgimnazjalnej;

6) Referacie Oświaty – należy przez to rozumieć Referat Oświaty Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

§ 2. 1. Stypendium skierowane jest do:

1) uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;

2) uczniów gimnazjów;

3) uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy.

4. Wniosek o stypendium może złożyć:

1) Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej;

2) Rodzic lub prawny opiekun ucznia;

3) Pełnoletni uczeń;

Rozdział 2.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA

§ 3. Stypendia przyznaje się na dany rok szkolny za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 
szkolnym.

§ 4. 1. Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV –VI szkoły podstawowej, który spełnia łącznie 
następujące kryteria :
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej - 5,00,

2) uzyskał co najmniej jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:
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a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w  konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym.

2. Stypendium może otrzymać uczeń gimnazjum, który spełnia łącznie następujące kryteria :
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej - 4,90;

2) uzyskał co najmniej jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w  konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym.

3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który spełnia łącznie 
następujące kryteria :
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej- 4,75;

2) uzyskał co najmniej jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w  konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na 
szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym.

4. Stypendia za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń klasy IV –VI szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, który spełnia łącznie następujące kryteria :
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej- 3,5 oraz uzyskał ocenę 

zachowania co najmniej dobrą;

2) uzyskał co najmniej jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:
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a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w turniejach,  rozgrywkach sportowych na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim lub powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w  turniejach,  rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w turniejach, rozgrywkach sportowych  na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w  turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu ponadregionalnym, 
krajowym lub międzynarodowym,

e) jest finalistą turniejów, rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub 
powiatowym.

5. Kryteria, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub 
kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub 
pracownika Referatu Oświaty.

Rozdział 3.
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w terminie od 15 września 
do 30 września każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt może powołać Komisję Stypendialną wyznaczając jej skład 
oraz określając zasady jej działania.

3. Oceny merytorycznej wniosków pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do przyznania 
stypendium dokonuje na podstawie tabeli ocen punktowych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.

§ 6. 1. Wójt do 30 października danego roku kalendarzowego podejmuje decyzję o przyznaniu 
stypendium lub o odmowie przyznania stypendium.

2. Stypendium przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej wskazując jego wysokość, termin i 
sposób wypały.

3. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów 
spełniających kryteria regulaminu, uzyskanej przez kandydatów punktacji ustalonej na podstawie tabeli 
ocen punktowych stanowiących załącznik nr 2 i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. 1. Stypendysta, poprzez złożenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik Nr 1: wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia;
Załącznik Nr 2: wzór tabeli oceny punktowej wniosków o stypendium dla uczniów.
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 ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia pracownik Urzędu)  

    Data wpływu wniosku    
   Numer wniosku    

 Sposób załatwienia wniosku    

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY BYSTRA- SIDZINA  

DLA UCZNIA ZA ROK SZKOLNY ……../……..  

  
Wniosek należy złożyć w terminie od 15 września do 30 września br.  

I. DANE WNIOSKODAWCY:  

  

Wnioskodawca: ………………………….…………………………………………………………………..  

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

 Adres:……………………………………………………………………………………....………………… 

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

  

II. DANE OSOBOWE UCZNIA:  

  

Nazwisko: ………………………………………...….. Imię: …………………………………………….... 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko ojca: ………………………….. Imię i nazwisko matki: ………………………………….  

III. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA UCZNIA:  

  

Miejscowość: ………………………………….. Nr domu: ……….………...………………………  

Kod pocztowy: ………………………………… Nr telefonu: ……..……………………………………….  

IV. INFORMACJA O SZKOLE:  

Nazwa szkoły – adres: …………………………………..…………………………………………………..  

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

Klasa: …………………………………….………...………………………………………………………... 
 
Średnia ocen: …………………          Ocena  zachowania…….…………………………………..…  

 
 ……………………………. 
Pieczątka i podpis dyrektora 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
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V. UZASADNIENIE WNIOSKU:  

  

Osiągnięcia ucznia w konkursach/olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w 
turniejach/rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadregionalnym, 
krajowym,  międzynarodowym  w roku szkolnym, którego dotyczy przedmiotowy wniosek: 
……………………………...…………………............................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

VI. ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJ ĄCE W/W OSIAGNI ĘCIA UCZNIA:  
 

  

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

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

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

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

VII. O ŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:  

  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina.  

  

  
Bystra Podhalańska, dnia .....................................                                                            …………….....................................................................  

                                                                                                                                                     /czytelny podpis pełnoletniego ucznia, 
                                                                                                                                                      rodziców lub opiekunów prawnych/   

 
Bystra Podhalańska, dnia .....................................                                                                       ..........................................................................  

                                                                                                                                                                       /podpis wnioskodawcy/   

VIII. ADNOTACJE URZ ĘDOWE:  

  
Wójt Gminy Bystra – Sidzina przyznaje/nie przyznaje* ……………………………………………………  

                                                                                                                                             /imię i nazwisko/   
  

stypendium w wysokości …………………........ za rok szkolny ………/………  

  
   Bystra Podhalańska, dnia ……………….………                                                                                   ………………….…………………………..  
                                                                                                                                                                                     /podpis Wójta Gminy/   

* niepotrzebne skreślić  
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kryteria punkty kryteria punkty

laureat/1 miejsce 20 laureat/1 miejsce 20

2 miejsce 15 2 miejsce 15

3 miejsce 10 3 miejsce 10

finalista 5 finalista 5

laureat/1 miejsce 25 laureat/1 miejsce 25

2 miejsce 20 2 miejsce 20

3 miejsce 15 3 miejsce 15

4-7 miejsce 10 4-7 miejsce 10

8-12 miejsce 5 8-12 miejsce 5

finalista 5 finalista 5

laureat/1 miejsce 35 laureat/1 miejsce 35

2 miejsce 30 2 miejsce 30

3 miejsce 25 3 miejsce 25

4-7 miejsce 20 4-7 miejsce 20

8-15 miejsce 15 8-15 miejsce 15

finalista 5 finalista 5

6,00-5,70 45 5 i powyżej 45

5,69-5,50 35 4,99-4,21 35

5,49-5,00 25 4,20-3,50 25

6,00-5,60 45

5,59-5,30 35

5,29-4,90 25

6,00-5,50 45

5,49-5,10 35

5,09-4,75 25

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW                                                               
O STYPENDIUM WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA                                                   

osiągnięcia na szczeblu powiatowym

osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

osiągnięcia na szczeblu ponadregionalnym, krajowym 
lub miedzynarodowym

ŚREDNIA OCEN

Kryteria przyznawania stypendium Wójta                  
zgodnie z § 4 PKT 1-3 Regulaminu:

średnia ocen 5,00                                                      
uczniowie szkół podsatwowych kl. IV-VI

średnia ocen 4,90                                                       
uczniowie gimnazjum kl. I-III

Kryteria przyznawania stypendium Wójta 
zgodnie z § 4 PKT 4 Regulaminu:

średnia ocen 4,75                                                           
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

osiągnięcia na szczeblu powiatowym

osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

osiągnięcia na szczeblu pondregionalnym, 
krajowym lub miedzynarodowym

ŚREDNIA OCEN

średnia ocen 3,50                                                               
uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI, 

uczniowie gimnazjum kl. I-III, uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 2 do Regulaminu
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