UCHWAŁA NR XXXI / 218 /2013
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a w związku z art. 7 ust. 1pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r.
poz. 153) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.
2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542., Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 941 i poz. 979), Rada
Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwany dalej programem.
§ 2. 1. Program obejmuje uczniów :
1) klas IV - VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych - zamieszkujących na terenie
gminy Bierawa lub uczących się w szkołach prowadzonych przez Gminę Bierawa,
2) szkół ponadgimnazjalnych - zamieszkujących na terenie gminy Bierawa.
2. Program nie obejmuje uczniów kształcących się w szkołach dla dorosłych.
§ 3. Celem programu jest:
1) motywowanie uczniów do dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów,
2) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
3) udzielenie szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy stypendialnej
o charakterze motywacyjnym za wybitne osiagnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
§ 4. 1. Wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki naukowe, artystyczne lub sportowe i chcą się
nadal rozwijać, będzie przyznawane w formie stypendium Wójta Gminy Bierawa.
2. Stypendium przyznawane będzie raz w roku, w terminie do 30 czerwca danego roku, za
wybitne osiągnięcia ucznia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek
i wypłacane jednorazowo w formie pieniężnej.
3. W danym roku szkolnym uczniowi można przyznać tylko jedno stypendium Wójta
Gminy, bez względu na rodzaj osiągnięć edukacyjnych..
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§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, spełniający
wymogi określone w § 2 ust. 1 oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:
1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu:
a) średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 5,0
b) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
2) ma szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne w dziedzinie naukowej, tj. został
laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej,
organizowanych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
§ 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe może otrzymać uczeń,
spełniający wymogi określone w § 2 ust. 1 oraz spełniający odpowiednio kryteria określone
w pkt. 1 lub w pkt. 2:
1) uczęszcza do szkoły artystycznej lub muzycznej i ma szczególne osiągnięcia szkolne
i poza szkolne w swojej dziedzinie i swoimi osiągnięciami promuje Gminę Bierawa, m.in.
został laureatem lub finalistą wojewódzkich lub krajowych konkursów, festiwali lub zajął
I-III miejsce w konkursach lub festiwalach na szczeblu wojewódzim lub krajowym,
2) ma szczególne osiągnięcia szkolne i poza szkolne w dziedzinie sportu i swoimi
osiągnięciami promuje gminę Bierawa, tj. uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji
sportowej (I-III miejsca) we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub
międzynarodowym.
§ 7. Stypenium może być przyznane także uczniowi osiągającemu wysokie wyniki
w rywalizacji sportowej, spełniającemu kryteria określone w § 2 ust.1, należącemu do
drużyny sportowej uzyskującej bardzo wysokie wyniki w drużynowej rywalizacji sportowej,
tj.
1) są medalistami drużynowych zawodów sportowych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) zajęli I-V miejsca w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna lub rada szkoły,
3) organizacje społeczne.
2. Stypendium może być przyznane również z inicjatywy Wojta Gminy.
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru, składa się
w Urzędzie Gminy Bierawa najpóźniej na 4 dni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych
w danym roku szkolnym.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
3. Do wniosku dołącza się:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez wnioskodawcę) kserokopie dokumentów
stwierdzających osiąganie wysokich wyników,
2) zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły w roku szkolnym którego dotyczy
wniosek, jeżeli z wnioskiem nie wystepuje dyrektor szkoły.
4. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w uchwale oraz złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 10. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja opiniująca, powołana przez Wójta
Gminy w terminie rozpatrywania wniosków, w składzie co najmniej 3 osobowym.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy.
3. W przypadku przyznania stypendium z inicjatywy Wójta Gminy, opinia Komisji
nie jest wymagana.
4. Otrzymanie stypendium na podstawie niniejszej uchwały nie pozbawia możliwości
ubiegania sie o pomoc materialną o charakterze socjalnym.
§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego
Programu określa corocznie Rada Gminy w uchwale budżetowej.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków
finansowych w budżecie gminy oraz liczby złożonych wniosków.
3. Stypendia przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
ten cel.
4. Wysokość stypendium dla jednego ucznia za wybitne osiagnięcia indywidulane lub
należącego do drużyny sportowej, o której mowa w § 7, przy uwzględnieniu rangi olimpiady,
konkursu, turnieju lub zawodów sportowych, zajętego miejsca, osobistej postawy ucznia,
nie może przekroczyć kwoty 800 zł.
§ 12. 1. Nie zrealizowane środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego
programu wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Od wniosków rozpatrzonych negatywnie odwołanie nie przysługuje.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą rozstrzyga Wójt Gminy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 14. Traci moc uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia
2012r. w sprawie gminengo programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, wraz ze
zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXIV/168/2012 z dnia 24 września 2012r.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Elżbieta Dziuda
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