UCHWAŁA NR XV/115/19
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na
terenie Gminy Izabelin
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 z późn. zm. 1 ) oraz art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) uchwala się , co następuje:
§1. 1. Udziela się świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym noszących nazwę
Stypendium Wójta Gminy Izabelin.
2. Stypendium Wójta Gminy Izabelin jest formą realizacji Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.
§2. Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Izabelin oraz zakres i tryb postępowania w tych sprawach określa Program Stypendialny
Wójta Gminy Izabelin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696.

Załącznik do uchwały nr XV/115/19
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26.09.2019 r.
Program Stypendialny Wójta Gminy Izabelin

§1 Kryteria przyznawania Stypendium
1. Stypendium Wójta Gminy Izabelin, zwane dalej „stypendium” może otrzymać uczeń
pobierający naukę na terenie Gminy Izabelin.
2. Stypendium może zostać przyznane:
1) uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych za
wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne
2) uczniom klas: VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej osiągającym wysokie wyniki w nauce.
3. Przez wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne należy rozumieć:
1) własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można udokumentować;
2) wybitne osiągnięcia
lub międzynarodowych;

w

edukacyjnych

lub

twórczych

wydarzeniach

krajowych

3) uzyskanie w konkursach, turniejach lub olimpiadach organizowanych przez państwowe
instytucje naukowe i oświatowe wysokich miejsc na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w
jakiejkolwiek dziedzinie;
4) wybitną aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, kraju lub
planety, w szczególności w formie wolontariatu;
4. Przez wysokie wyniki w nauce należy rozumieć: uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy
VII lub VIII szkoły podstawowej, ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
średniej ocen na poziomie 6,0 w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.
5. Stypendium ma formę pieniężną i przyznawane jest w wysokości:
1) nie większej niż 500 zł miesięcznie za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne
przez okres jednego roku, i wypłacane jest do dnia 10 każdego miesiąca,
2) nie większej niż 500 zł miesięcznie za osiągnięcie wysokich wyników w nauce przez okres
jednego roku i wypłacane jest do 10 każdego miesiąca,

6. Liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków przeznaczonych
na stypendia w uchwale budżetowej Gminy Izabelin oraz od liczby spełnianych kryteriów przez
kandydatów zgłoszonych do stypendium.

§2 Zasady zgłaszania kandydatów
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
a) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
b) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych ucznia,
c) opiekunowie zajęć pozalekcyjnych, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia,
2. Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Izabelin należy złożyć osobiście w Centrum
Usług Wspólnych Izabelin lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 31
lipca każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
5. Wzór wniosku określi Wójt Gminy Izabelin w drodze zarządzenia.
§3 Zasady przyznawania Stypendium Wójta Gminy Izabelin
1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Izabelin po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej.
2. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza
Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Izabelin.
3. Komisja Stypendialna, opiniuje wnioski o stypendia kierując się w szczególności
udokumentowanymi osiągnięciami kandydata, z uwzględnieniem środków zarezerwowanych
na ten cel w budżecie Gminy Izabelin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Programu
Stypendialnego Wójta Gminy Izabelin.
4. Komisja Stypendialna składa się z co najmniej 3 osób i wydaje opinie w obecności co najmniej
połowy składu.
5. Komisja wydaje opinię o której mowa w ust. 1, w terminie do 20 września każdego roku
kalendarzowego, w którym został złożony wniosek i przedkłada zaopiniowane wnioski Wójtowi
Gminy Izabelin.
§5 Postanowienia końcowe

Lista stypendystów, wysokość przyznanych im stypendiów wraz z uzasadnieniem podlega
ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy.

Załącznik nr 1 do Programu stypendialnego w Gminie Izabelin

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
2. Lista załączników/zgodnie ze złożonym wnioskiem
a) ……………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………..
d) …………………………………………………………………………..
3. Opinia formalna
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4. Opinia merytoryczna pozytywna/ negatywna – uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Uwagi Komisji
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Data oceny wniosku
………………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji

…………………………………
Podpisy Członków Komisji

………………………….……………
………………………..……………..

