
UCHWAŁA NR XX/151/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 90t 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, 
1818 i 2197), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania stypendium za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Bierawa. 

2. Stypendium ma na celu promowanie uczniów osiągających ponad przeciętne wyniki 
w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, którzy wykazują się aktywnością w działalności na rzecz 
promocji i rozwoju szkoły do której uczęszczają oraz motywowanie do podejmowania wysiłku na 
rzecz samorozwoju. 

3. Stypendium udzielane jest ze środków budżetu gminy Bierawa, których wielkość corocznie 
określa Rada Gminy Bierawa w uchwale budżetowej. 

§ 2. Stypendium za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne przyznaje Wójt Gminy Bierawa. 

§ 3. Stypendium, o którym mowa w § 1 przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV-VIII szkół 
podstawowych za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy.  

§ 4. Stypendium przyznawane będzie w czterech kategoriach: 

1) stypendium za wysokie wyniki w nauce - może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,4 - w przypadku 
ucznióww klas VII-VIII i co najmniej 5,6 w przypadku uczniów klas IV-VI lub uzyskał co 
najmniej 85% maksymalnej ilości punktów z egzaminu ósmoklasisty, 

b) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, w którym ma być przyznane 
stypendium; 

2) stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki - może być przyznane uczniowi, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0, 

b) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy, 

c) został laureatem bądź finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych 
przez Opolskie Kuratorium Oświaty lub został laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad 
organizowanych przez inne podmioty z zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły podstawowej na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub 
wojewódzkim; 

3) stypendium za osiągnięcia sportowe - może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

a) nie posiada ocen niższych niż dostateczne, 

b) nie ma nieusprawiedliwionycyh nieobecności w roku szkolnym którego dotyczy stypendium, 
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c) jest zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej 
w zawodach sportowych rozgrywanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, do którego 
uczeń został zakwalifikowany w drodze eliminacji na szczeblu gminnym lub powiatowym, 
lub został powołany do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dyscyplinie sportu; 

4) stypendium za osiągnięcia artystyczne - może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 
następujące warunki:  

a) nie posiada ocen niższych niż dostateczne, 

b) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym którego dotyczy stypendium, 

c) jest finalistą lub laureatem konkursów, przeglądów i festiwali  w dziedzinach artystycznych 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim, albo jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał 
wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze ogólnokrajowym bądź 
międzynarodowym. 

§ 5. Kryteria, o których mowa w § 4 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub 
kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły. 

§ 6. 1. Kandydatów do stypendium mają prawo zgłaszać dyrektorzy szkół, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy najpóźniej na 4 dni przed 
zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Wzór wniosku określony jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie, określonym w ust. 2, nie będą rozpatrywane. 

§ 7. 1. Wnioski o stypendium rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy 
w składzie co najmniej 3 osobowym. 

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

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium ostatecznie decyduje Wójt Gminy. 

§ 8. 1. Uczniowi może być przyznane jedno stypendium, bez względu na rodzaj osiągnięć. 

2. Wysokość stypendium ustala i przyznaje Wójt Gminy Bierawa, biorąc pod uwagę wielkość 
środków przeznaczonych na stypendia w danym roku oraz osiągnięcia ucznia. Decyzja Wójta jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Wysokość stypendium dla jednego ucznia za wybitne osiągnięcia indywidualne lub 
drużynowe, przy uwzględnieniu osiągnięć ucznia, rangi olimpiady, konkursu, turnieju lub zawodów 
sportowych, zajętego miejsca, nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. 

4. Stypendium wypłaca się jednorazowo w postaci świadczenia pieniężnego do dnia 30 czerwca 
w danym roku szkolnym. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Załącznik do uchwały Nr XX/151/2020 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 

 
……………………………… 

(pieczęć wnioskodawcy) 

 
Wniosek o przyznanie stypendium 

za osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe 

I.  Informacja o uczniu/uczennicy 

Imię i nazwisko  
Data i miejsce urodzenia  
Imiona i  nazwiska rodziców  
Adres zamieszkania  
Nazwa szkoły  
klasa  

II.  Osiągnięcia ucznia/uczennicy: 

1. Dziedzina w której uczeń/uczennica osiąga wysokie wyniki: 

 za wysokie wyniki w nauce ࢱ

 za osiągnięcia sportowe ࢱ

 za osiągnięcia artystyczne ࢱ

2. Uczeń/uczennica nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole - ࢱ 

3. Uczeń/uczennica ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole - ࢱ 

4. Średnia ocen rocznych w danym roku szkolnym (jeżeli dotyczy)  - ……………………….. 

5. Informacja czy uczeń/uczennica posiada oceny niższe: 

1) od dobrych (w przypadku osiągnięć artystycznych)      -   .................................................... 

2) od dostatecznych (w przypadku osiągnięć sportowych) -  .................................................... 

6. Szczególne osiągnięcia ucznia/uczennicy 

 
 
 

Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/uczennicy: 

1) ……………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………. 

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

(miejscowość, data)      (podpis dyrektora szkoły)
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