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REGULAMIN  

szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

 
DZIAŁ  I. 

Cel stypendium 

1. W celu podniesienia poziomu wykształcenia i promocji najzdolniejszych uczniów szkoły 

podstawowej udziela się pomocy finansowej w formie stypendium Wójta Gminy Susiec. 

2. Stypendium stanowi formę uznania dla najzdolniejszych uczniów, jest ono wyróżnieniem 

indywidualnym dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program 

szkoły. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Stypendium 

może otrzymać uczeń szkoły podstawowej. 

3. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba 

stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. Wysokość 

środków finansowych, ściśle określona w uchwale budżetowej gminy na dany rok 

budżetowy jest wiążąca dla Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski kandydatów. 

DZIAŁ  II. 

Warunki i zasady zgłaszania uczniów - kandydatów do stypendium 

 

1. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. O stypendium mogą się ubiegać 

uczniowie którzy ukończyli klasę IV - VIII szkoły podstawowej, 

2.  Warunkiem otrzymania stypendium jest: 

a) uzyskanie średniej arytmetycznej z rocznych ocen klasyfikacyjnych wynoszącej 

minimum: 

 5,1 dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych lub 

 4,9 dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych lub 

b) zdobycie indywidualnie I-X miejsca w rywalizacji na etapie międzynarodowym lub 

c) zdobycie indywidualnie I-V miejsca w rywalizacji na etapie ogólnopolskim lub 

d) zdobycie indywidualnie tytułu finalisty lub laureata konkursów czy też olimpiad 

przedmiotowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub, 



e) zdobycie indywidualnie  I-III miejsca w konkursie artystycznym lub sportowym 

na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub, 

f) zdobycie zespołowo I-V miejsca w trakcie zawodów sportowych i artystycznych 

mających zasięg co najmniej ogólnopolski. 

3. W przypadku osiągnięć ucznia na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia 

arytmetyczna ocen w klasyfikacji końcowo rocznej może być niższa niż ta, o której mowa 

w pkt 2, jednak nie może być ona niższa niż 4,0. 

4. Niezależnie od warunków określonych w pkt 2 i 3 kandydat do stypendium powinien mieć 

roczną ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą. 

5. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu klasy IV szkoły 

podstawowej. 

6. Uczeń może otrzymać za te same osiągnięcia tylko jedno stypendium ze środków 

budżetowych gminy w danym roku szkolnym. 

7. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą: 

a) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów. 

b) dyrektorzy szkół i placówek za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego 

c) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Wniosek o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Suścu do dnia 10 sierpnia 

w roku szkolnym, w którym nastąpiły osiągnięcia opisane w pkt 2 i powinien on zawierać: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) adres zamieszkania, 

c) uzasadnienie, 

d) opinię szkoły, 

e) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego, 

f) uwierzytelnioną przez szkołę (instytucję zgłaszającą, placówkę kulturalną 

lub sportową) kopię dokumentacji świadczącą o osiągnięciach. 

g) w przypadku wniosku składanego przez podmioty wymienione w pkt7 lit. b) i c) 

pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia na dokonanie zgłoszenia  

9. Dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w pkt 8 do dnia 10 lutego za osiągnięcia 

w poprzednim roku szkolnym w przypadku przeoczenia terminu, o którym mowa w pkt 8. 

10. Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznaje się na okres 10 miesięcy w przypadku 

złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 8 oraz okres 5 miesięcy w przypadku 

złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 9. 



11. Wysokość miesięczna stypendium wynosi odpowiednio: 

a) 50 zł dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

b) 80 zł dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej 

12. Stypendium jest wypłacane do 14-go dnia każdego miesiąca, na który przyznano 

stypendium. 

13. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania 

w następnych latach. 

14. Uczniowi, który spełnia kryteria określone w pkt. 2 i 3 w roku, w którym kończy szkołę 

podstawową wypłaca się jednorazowo stypendium w wysokości równowartości 

10 stypendiów lub odpowiednio równowartości 5 stypendiów szkolnych w przypadku, 

o którym mowa w pkt 9. 

15. Stypendium jest wypłacane rodzicowi bądź opiekunowi prawnemu przelewem 

na wskazany przez rodzica rachunek bankowy. 

16. W przypadku naruszenia przez stypendystę obowiązków i godności ucznia Wójt gminy 

na wniosek dyrektora szkoły może wstrzymać lub cofnąć przyznane stypendium. 

17. O przyznaniu lub cofnięciu stypendium, jego wysokości i terminie oraz miejscu wypłaty, 

wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie. 

18. Szczegółowy tryb pracy Komisja Stypendialna ustala na swoim posiedzeniu. 

Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedstawia Wójtowi 

protokół z posiedzenia wraz z wnioskami o przyznanie stypendium. Członkowie Komisji 

Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komisji. 

19. Decyzję o przyznaniu stypendium Wójt Gminy Susiec podejmuje w oparciu o opinię 

komisji w terminie do: 

 31 sierpnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa 

w pkt 8; 

 28 lutego kolejnego roku w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym 

mowa w pkt 9. 

20. Komisja Stypendialna rozpatrująca wnioski o przyznanie stypendiów przydziela punkty 

za uzyskane osiągnięcia. Stypendium przyznaje się do wysokości środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów za następujące osiągnięcia: 

a) 2 pkt za każdą 0,1 punktu ponad odpowiednią średnią, o której mowa w pkt 2 lit a); 

b) 2 pkt za wzorowe zachowanie; 



c) olimpiady przedmiotowe lub konkursy organizowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Kuratorium Oświaty (lub pod ich patronatem), a także inne konkursy 

indywidualne (artystyczne, plastyczne, zawody sportowe, recytatorskie) 

 40 pkt dla ucznia za zajęcie I-X miejsca w rywalizacji na etapie międzynarodowym 

(indywidualnie), 

 25 pkt dla ucznia za zajęcie I-V miejsca etapu ogólnopolskiego (indywidualnie), 

 15 pkt dla finalisty konkursu ogólnopolskiego (indywidualnie), 

 15 pkt dla ucznia za zajęcie I-go miejsca etapu wojewódzkiego lub laureata 

wojewódzkiego konkursu (indywidualnie), 

 10 pkt dla ucznia za zajęcie II i III miejsca etapu wojewódzkiego lub finalisty 

wojewódzkiego konkursu (indywidualnie), 

 10 pkt za zdobycie zespołowo I-V miejsca w trakcie zawodów sportowych 

lub artystycznych mających zasięg co najmniej ogólnopolski (zespołowo). 

21. Wykaz uczniów (zawierający imię i nazwisko), którym przyznano stypendium Wójt Gminy 

może ogłosić za zgodą rodziców/opiekunów prawnych na tablicy ogłoszeń, stronie 

internetowej lub w lokalnej prasie. 

 

 

 


