Uchwała Nr IV/36/2015
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. Nr 594 z 2013 roku ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Osobami

uprawnionymi

do

ubiegania

się

o stypendium

są

uczniowie

szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
§ 2. 1. Stypendium przyznaje się raz w roku, na okres od września do czerwca zwanym
„okresem stypendialnym”, w wysokości nie większej niż 150 zł za każdy miesiąc okresu
stypendialnego.
2. Prawo złożenia wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej „wnioskiem”, przysługuje
dyrektorowi szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
pedagogicznej. Ilość złożonych wniosków uzależniona jest od typu i liczby uczniów w szkole:
1) szkoła podstawowa do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
2) szkoła podstawowa powyżej 200 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
3) gimnazjum- nie więcej niż pięć wniosków.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia;
2) uzasadnienie, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 3.
4. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
5. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się w siedzibie Zespołu Administracyjnego
Oświaty do 30 czerwca roku szkolnego, poprzedzającego okres stypendialny.
6. Wzór wniosku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Stypendium

może

być

przyznane

uczniowi,

który

w danym

roku

szkolnym,

poprzedzającym okres stypendialny, spełnił co najmniej jeden z następujących warunków:
1) otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen;
2) uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania;
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3) zdobył jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub olimpiadach
sportowych, artystycznych lub innych dziedzinach i formach aktywności na szczeblu co najmniej
wojewódzkim oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
§ 4. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Burmistrz Słubic.
§ 5. Wypłata stypendium będzie realizowana na rachunek bankowy wskazany przez
stypendystę.
§ 6. Wnioski, które nie spełnią warunków opisanych w niniejszej uchwale nie będą
rozpatrywane.
§ 7. Traci moc Uchwała nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 26 marca 2015 r.

Wniosek
o przyznanie stypendium w ramach
wspierania edukacji dzieci i młodzieży
I. Organ, do którego kierowany jest wniosek: Burmistrz Słubic
II. Dane o uczniu, którego dotyczy wniosek.
1. Imię (imiona) i nazwisko..………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………….
3. Nr ewidencyjny PESEL …………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania:
kod……………..miejscowość…………………………………………………………
ulica…………………………………………nr domu……….nr mieszkania…….……
5. Dane kontaktowe rodziców/ prawnych opiekunów ucznia
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
III. Dane szkoły, do której uczeń uczęszcza.
1. Nazwa szkoły: …………………………………………………………......................
2. Adres szkoły: kod……………….……miejscowość……………..…………………...
ulica………………………………………………………….. nr .……………………...
3. Klasa, do której uczęszcza uczeń: ……………………
IV. Dane uzasadniające złożenie wniosku o stypendium.
Uczeń spełnił przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków (proszę zaznaczyć
w kratce obok i uzupełnić zapisy) :
□

Uczeń

otrzymał

świadectwo

z wyróżnieniem,

uzyskując

przy

tym

najwyższą

w danej szkole średnią ocen;
(proszę podać jaką) :
……………
□

Uczeń

uzyskał

tytuł

finalisty

lub

laureata

w konkursach

przedmiotowych,

organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz co najmniej ocenę dobrą
z zachowania;
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(proszę podać jakich i kiedy) :
…………….………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………
□

Uczeń zdobył jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub

olimpiadach sportowych, artystycznych lub innych dziedzinach i formach aktywności na
szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania;
(proszę podać jakich i kiedy) :
………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wyżej
wymienione osiągnięcia.
V. Opinia Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna szkoły wymienionej w pkt III, na posiedzeniu w dniu
…………………………… pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek.
………………………………………. ………………………………………..
Miejscowość, data Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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