
UCHWAŁA NR IX/106/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 506), Rada Miejska w Głogówku  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Głogówka jako wsparcie dla 
uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr IX/106/2019

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA GŁOGOWKA ZA WYNIKI 
W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce 
i osiągnięcia sportowe lub artystyczne, zwany dalej Regulaminem określa tryb i zasady przyznawania 
stypendium. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Głogówka;

2) stypendium – należy przez to rozumieć świadczenie jednorazowe za szczególne osiągnięcia w nauce oraz 
w zakresie sportu i kultury;

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek;

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Głogówek;

5) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium;

6) komisji – należy przez to rozumieć zespół ustanowiony i działający w oparciu o przepisy niniejszego 
Regulaminu.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Miejska w Głogówku 
w budżecie gminy na określony rok. 

§ 3. Stypendium Burmistrza Głogówka jest formą docenienia wysokich osiągnięć uczniów Gminy 
Głogówek ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które odznaczają się wybitnymi talentami w dziedzinie 
nauki, sportu i kultury.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium

§ 4. Stypendium przyznaje się:

1) Uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych;

2) Uczniom klas gimnazjalnych do momentu wygaszenia Gimnazjum.

§ 5. 1. Stypendium przyznane może być w czterech kategoriach:

1) Stypendium za wysokie wyniki w nauce, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie 
następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali średnią ocen nie niższą niż "5,3",

b) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane 
stypendium.

2) Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, o które mogą ubiegać się uczniowie spełniający 
łącznie następujące warunki:

a) są finalistami i laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami 
ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,

b) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
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c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane 
stypendium.

3) Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, o które mogą się ubiegać uczniowie spełniający łącznie 
następujące warunki:

a) są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidulanej lub drużynowej w zawodach 
sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry 
młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,

b) otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania,

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane 
stypendium.

4) Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, o które mogą się ubiegać uczniowie spełniający łącznie 
następujące warunki:

a) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

b) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane 
stypendium.

§ 6. Kryteria, o których mowa w § 5 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami 
tych dokumentów, potwierdzonymi przez Dyrektora szkoły.

Rozdział 3.
Tryb wnioskowania o stypendium

§ 7. 1.   Prawo do zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje Dyrektorom szkół, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii  Rady Pedagogicznej.

2. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Głogówku w terminie do dnia 12 czerwca każdego roku, na formularzu stanowiącym wzór wniosku 
(załącznik nr 1 do regulaminu).

3. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku ucznia i rodziców.

§ 8. 1. Wniosek pozostaje bez rozpoznania w przypadku:       

1) złożenia po terminie wskazanym w § 7 ust. 2;

2) wycofania przez wnioskodawcę.

2. Burmistrz jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez 
rozpoznania.

§ 9. 1. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia 
Komisję oraz określa tryb jej działania. 

2. Komisja winna składać się z co najmniej 3 osób.

3. Posiedzenie Komisji będzie się odbywać jeden raz w roku, nie później niż do dnia 17 czerwca każdego 
roku.

4. Komisja opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami 
o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu. 

5. Złożenie wniosku o stypendium nie oznacza jego przyznania.

6. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedstawia Burmistrzowi listę 
rekomendowanych kandydatów do stypendium.

7. O przyznaniu stypendium decyduje Burmistrz. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie.

Id: A6C03006-C1E2-4F25-ABA6-39AD45613D4E. Podpisany Strona 2



Rozdział 4.
Zasady przyznawania i wypłaty stypendium

§ 10. Stypendium wypłaca się jednorazowo w postaci świadczenia pieniężnego do kwoty                            
w wysokości 500,00 zł do dnia 30 czerwca w danym roku szkolnym.

§ 11. O przyznanych stypendiach informuje się Dyrektorów szkół, w których są nagrodzeni uczniowie.

§ 12. Stypendyści, poza wypłatą stypendiów, otrzymują okazjonalne listy gratulacyjne.
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Załacznik do Regulaminu przyznawania uczniom

Stypendium Burmistrza Głogówka

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA GŁOGÓWKA ZA WYNIKI W NAUCE 
ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE

I. Dane osobowe ucznia (kandydata na stypendystę):

1. Imię (imion) ………………………………………...................................................................

2. Nazwisko: …………………………………………...................................................................

3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………….....................................................

4. Klasa, w której pobiera naukę uczeń: …………………….......................................................

5. Adres zamieszkania:

1) Ulica i numer domu: ………………………………………..........................................................

2) Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………...........................................................

6. Imiona i nazwiska rodziców:………………………………......................................................

7. Telefon kontaktowy do rodziców: ………………………….....................................................

II. Osiągnięcia ucznia (kandydata na Stypendystę)

1. Dziedzina osiągnięć:

□ za wysokie wyniki w nauce*

□ za wybitne wyniki w nauce*

□ za osiągnięcia sportowe*

□ za osiągnięcia kulturalne *

2. Średnia ocen rocznych w danym roku szkolnym: ……………………………………................

3. Roczna ocena z zachowania : …………………………………………………………................

4. Liczba godzin nieusprawiedliwionych: ……………………………………………….................

5. Szczególne osiągnięcia:

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

………………………………………                                     ……………………………………

(miejscowość, data )                                                                  (podpis dyrektora, pieczęć szkoły)
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Decyzja Burmistrza Głogówka:

Na podstawie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Głogówka
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
........................................................ Rady Miejskiej w Głogówku z dnia .................................................., 
postanawiam:

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

(miejscowość, data)                                                                (podpis Burmistrza)

Wskazówki:

- dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie, zawodach sportowych (nie wpisywanie 
informacji dotyczących samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego);

- uporządkowanie osiągnięć (powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe);

- przedstawianie osiągnięć ucznia w bieżącym roku szkolnym.

* - właściwe pole zaznaczyć stawiając znak „X”
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