Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe
uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe
uczniów uczęszczających do szkół, dla których zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016, poz. 1943, z późn. zm.) organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
§ 2. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe może otrzymać uczeń szkoły, który
w danym roku szkolnym spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) został najlepszym absolwentem szkoły, osiągając w ostatnim roku swojej edukacji najwyższą średnią
ocen;
2) został laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych szczebla co najmniej
wojewódzkiego;
3) zajął I - III miejsce w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych
w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
§ 3. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe, określone
w § 2, jest posiadanie na koniec roku szkolnego co najmniej dobrej oceny z zachowania.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Namysłowa dyrektor szkoły,
do której uczęszcza uczeń. Dla jednego ucznia dyrektor szkoły składa jeden wniosek. Wniosek składa się
pod koniec roku szkolnego, nie później jednak niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć
lekcyjnych.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik

do uchwały.

§ 5. 1. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi:
1) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 1 - 400 zł;
2) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 2, którzy uzyskali tytuł:
a) laureata - 300 zł,
b) finalisty - 200 zł;
3) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 3, którzy zajęli:
a) I miejsce

- 300 zł,

b) II miejsce - 200 zł,
c) III miejsce - 100 zł.
2. Wysokość świadczenia wylicza się po zsumowaniu należnych wartości pieniężnych za
poszczególne osiągnięcia ucznia.
3. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych
na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
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4. Przyznane stypendium wypłacane jest rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.
§ 6. Stypendium przyznaje Burmistrz Namysłowa na podstawie wniosku spełniającego kryteria
określone w niniejszej uchwale.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr X/100/1 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia .................... 2017 r.

Namysłów dnia .................................
Pieczęć Szkoły
BURMISTRZ NAMYSŁOWA

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe ucznia
w roku szkolnym .........../...........
1. Imię i nazwisko ucznia - .......................................................................................................................................
2. Ocena z zachowania - …………………………………………………………………………..……………….
2. Klasa i typ szkoły - ...............................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia - ....................................................................................................................................
4. Nr PESEL - ...........................................................................................................................................................
5. Adres zamieszkania - ...........................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko, adres i telefon rodzica/opiekuna ucznia ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...……
Uzasadnienie wniosku (proszę wypisać w punktach poszczególne osiągniecia ucznia a na ich potwierdzenie
dołączyć kserokopie dokumentów)
…………...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..….

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Uzasadnienie
W dotychczasowej uchwale warunkiem otrzymania stypendium Burmistrza w formie jednorazowej
nagrody pieniężnej przyznawanej na koniec roku szkolnego uczniom szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Namysłów, było spełnienie przez ucznia jednego z niżej wymienionych
kryteriów:
1) został najlepszym absolwentem szkoły, osiągając w ostatnim roku swojej edukacji najwyższą średnią
ocen;
2) został laureatem lub finalistą konkursu czy olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego, przy
jednoczesnym spełnieniu warunku posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
Wysokość stypendium za poszczególne osiągniecia ustalana była w zależności od ilości stypendystów
i posiadanych środków w budżecie, z zaznaczeniem, że ogólna wartość stypendium dla jednego ucznia
nie może przekroczyć 1.000 zł.
W bieżącej uchwale rozszerzono katalog kryteriów, które musi spełniać uczeń o punkt:
3) zajął I - III miejsce w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych
w ramach współzawodnictwa sportowego szkół, przy jednoczesnym spełnieniu warunku posiadania co
najmniej dobrej oceny z zachowania.
Wprowadzono także zapis o minimalnej wysokości przyznanego stypendium za poszczególne
osiągniecia z zaznaczeniem, że wysokość końcową stypendium wylicza się po zsumowaniu należnych
wartości pieniężnych za poszczególne osiągnięcia ucznia.
Projektodawca: Burmistrz
JL/RK
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