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Załącznik do Uchwały Nr 

XVIII/173/16 Rady Gminy Miękinia z 

dnia 31 marca 2016 r. 

REGULAMIN 

udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i  
gimnazjów, zamieszkałych na terenie gminy Miękinia 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia, dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Miękinia § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową i gimnazjum, do której uczęszcza uczeń zamieszkujący na 

terenie gminy Miękinia 

2) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej z klas IV,V,VI, oraz ucznia gimnazjum o których mowa 

w pkt 1; 

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej z klasy IV, V, VI i uczeń gimnazjum o których 

mowa w § 2 pkt 1, za wyniki w nauce uzyskane w danym półroczu roku szkolnego oraz za osiągnięcia naukowe. 

2. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który za dane półrocze roku szkolnego spełnił 

łącznie następujące warunki: 

1) ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania uzyskał ocenę wyższą niż ocena dostateczna; 2) 

uzyskał średnią ocen wynoszącą: 

a) w szkole podstawowej – co najmniej 5,31, 

b) w gimnazjum - co najmniej 5,10, 

4. O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w konkursie przedmiotowym lub 

olimpiadzie przedmiotowej zajął I lub II miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje: 

1) rodzic lub opiekun prawny ucznia; 

2) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

ucznia. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń lub bezpośrednio 

do Wójta Gminy Miękinia. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu roku szkolnego a także 

osiągnięcia naukowe, osiągnięte w I półroczu roku szkolnego składa się w terminie 14 dni od zakończenia 

nauki w  
I półroczu 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w II półroczu roku szkolnego a 

także za osiągnięcia naukowe, osiągnięte w II półroczu roku szkolnego składa się w terminie 14 dni od 

zakończenia nauki w  
II półroczu 

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku 

stypendium za osiągnięcia naukowe, do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć odpowiednie 

dyplomy, certyfikaty lub zaświadczenia, potwierdzające osiągnięcia naukowe ucznia. 

6. Dyrektor szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Miękinia wnioski o przyznanie stypendium w terminie 

14 dni od upływu terminów ich składania, o których mowa w ust. 3-5. 

§ 5. 1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w danym półroczu wynosi odpowiednio: 1) 

w szkole podstawowej - do 400 zł; 
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2) w gimnazjum - do 500 zł; 

2. Wysokość stypendium za osiągnięcia naukowe wynosi do 300 zł. 

3. O wysokości stypendium decyduje Wójt Gminy Miękinia, biorąc pod uwagę liczbę uczniów spełniających 

warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych. 

4. Stypendium przyznawane jest jednorazowo. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia o przyznaniu stypendium. 

Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, wypłaca się w półroczu następującym po półroczu, 

w którym uczeń spełnił warunki do uzyskania stypendium. 

6. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na rachunek bankowy ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. 7. 

Zmiana szkoły nie wpływa na wysokość przyznanego stypendium 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkujących na terenie gminy Miękinia 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

I. Dane ucznia: 

1.Imię i Nazwisko……………………………………………..…………………… 

2. Adres zamieszkania……………………………………………………………… 

3. Data urodzenia:…………………………...……………………...……………… 

4. Szkoła i klasa:…………………………………………………………………… 

5. Dane wychowawcy……………………………………………………………… 

II. Opinia szkoły /wychowawcy potwierdzająca kryteria uzyskania stypendium: 

1. Średnia ocen ucznia:…………………………………………………………………… 

2. Potwierdzenie osiągnięć ucznia (kserokopia dyplomów, certyfikatów, 

zaświadczeń):…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………. 

3. Uzasadnienie:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………… 

III. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na złożenie wniosku o przyznanie stypendium: 

Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Wójta Gminy Miękinia o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, dla ww. ucznia. 

…………………………………………… 

/podpis rodziców lub opiekunów prawnych/ 

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

/podpis wychowawcy klasy/ /pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły/ 
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Strona 1 


