
Projekt  do pkt 13

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia warunków udzielania i zasad przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i 
studentom zamieszkującym na terenie Gminy Sierakowice

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016r., 
poz.446) oraz art. 90t ust. 4 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) 
oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U  z 2016r. poz. 1842)

Rady Gminy Sierakowice  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się stypendia naukowe dla uczniów i studentów Gminy Sierakowice osiągających wysokie 
wyniki w nauce przynawanego w związku z realizacją "Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sierakowice".

§ 2. Warunki, zakres, rodzaj oraz terminy i zasady postępowania w przyznawaniu stypendiów 
naukowych dla uczniów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Sierakowice określa regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję stypendialną w której skład wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Sierakowice-Przewodniczący 
Komisji stypendialnej

2) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sierakowice

3) Członkowie Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Sierakowice

2. Kompetencje i zasady działania Komisji stypendialnej określa „Regulamin przyznawania stypendiów 
uzdolnionym uczniom i studentom zamieszkującym na terenie Gminy Sierakowice ”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/157/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
przyznawania stypendium.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2017r.
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Załącznik  do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i studentom zamieszkującym na terenie 
Gminy Sierakowice

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki, zakres, rodzaj oraz terminy i zasady postępowania w przyznawaniu 
stypendiów naukowych dla uczniów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Sierakowice.

§ 2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych i są 
wyrazem uznania dla prezentowanego przez nich poziomu wiedzy i  osiągnięć w danej dyscyplinie 
naukowej.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana w 
uchwale budżetowej.

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium naukowe o charakterze  motywacyjnym, które jest  
pomocą materialną w formie pieniężnej,

b) Komisji stypendialnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną w składzie określonym w niniejszej 
uchwale Rady Gminy Sierakowice,

c) wybitnych osiągnięciach - udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratoria Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inne instytucje, które organizują konkursy i 
olimpiady minimum na szczeblu krajowym,

d) wniosku o przyznanie stypendium– należy przez to rozumieć „Wniosek o przyznanie stypendium 
naukowego uczniowi/studentowi zamieszkującemu na terenie Gminy Sierakowice".

Rozdział 2.
Warunki i zasady przyznawania stypendiów

§ 5. 1. Za  wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane są punkty w poszczególnych kategoriach:

1) kategoria uczeń:

a) za wysokie wyniki w nauce

- uczeń liceum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego:

－ średnia ocen 5,00 -5,10  3 pkt

－ średnia ocen 5,11 -5,20  4 pkt

－ średnia ocen 5,21 -5,30  5 pkt

－ średnia ocen 5,31 -5,40  6 pkt

－ średnia ocen 5,41 -5,50  7 pkt

－ średnia ocen powyżej   5,51  8 pkt
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b) uczeń technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego:

－ średnia ocen  4,90 -5,00  3 pkt

－ średnia ocen  5,01 -5,10  4 pkt

－ średnia ocen  5,11 -5,20  5 pkt

－ średnia ocen  5,21 -5,30  6 pkt

－ średnia ocen  5,31 -5,40  7 pkt

－ średnia ocen powyżej 5,41  8 pkt

c) za wykazanie się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach lub za zdobycie I,II lub III miejsce 
na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych -    2 pkt,

2) kategoria student:

a) za wysokie wyniki w nauce-średnia ocen w zależności od kierunku studiów:

- na kierunku technicznym kończącym się uzyskaniem tytułu inżyniera:

－ średnia ocen  4,00 -4,10  3 pkt

－ średnia ocen  4,11 -4,20  4 pkt

－ średnia ocen  4,21 -4,30  5 pkt

－ średnia ocen  4,31 -4,40  6 pkt

－ średnia ocen  4,41 -4,50  7 pkt

－ średnia ocen powyżej  4,51  8 pkt

- na kierunkach matematyka, fizyka, chemia:

－ średnia ocen  4,20 -4,30  3 pkt

－ średnia ocen  4,31 -4,40  4 pkt

－ średnia ocen  4,41 -4,50  5 pkt

－ średnia ocen  4,51 -4,60  6 pkt

－ średnia ocen  4,61 -4,70  7 pkt

－ średnia ocen powyżej  4,71  8 pkt

- na pozostałych kierunkach:

－ średnia ocen  4,70 -4,80  3 pkt

－ średnia ocen  4,81 -4,90  4 pkt

－ średnia ocen powyżej  4,91  8 pkt

b) za wykazanie się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach naukowych -    2 pkt,

2. Punktacja, o której mowa w ust. 1 w poszczególnych kategoriach ulega sumowaniu.
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§ 6. 1. Warunki i zasady ubiegania się o przyznanie stypendium przez ucznia:

1) Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) uczeń jest mieszkańcem Gminy Sierakowice i uczniem dziennych szkół: liceum lub technikum,

b) uczeń uzyskał szczególnie wysokie wyniki w nauce:

- uczeń liceum - minimalna średnia ocen na koniec pierwszego roku nauki wynosi 5,00,  a  od 
drugiego roku szkolnego za semestr  poprzedzający ubieganie się o stypendium wynosi 5,00,

- uczeń technikum - minimalna średnia ocen na koniec pierwszego roku nauki wynosi 4,90,  a  od 
drugiego roku szkolnego za semestr  poprzedzający ubieganie się o stypendium wynosi 4,90,

c) uczeń uzyskał w kolejności najwyższą liczbę punktów za wyniki w nauce i osiągnięcia, o których 
mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1.

2. Złoży następujące dokumenty:

1) wniosek o przyznanie stypendium,

2) zaświadczenie o średniej ocen z potwierdzeniem dyrektora szkoły,

3) opinię wychowawcy klasy oraz wykaz osiągnięć w konkursach i olimpiadach potwierdzone przez 
dyrektora szkoły.

§ 7. 1. Warunki i zasady ubiegania się o przyznanie stypendium przez studenta:

1) Stypendium może zostać przyznane studentowi, który spełnia następujące warunki:

a) student jest mieszkańcem Gminy Sierakowice,

b) student jest studentem stacjonarnych szkół wyższych zawodowych lub stacjonarnych szkół wyższych 
magisterskich,

c) student nie przekroczył 25 roku życia,

d) student uzyskał w zależności od kierunku studiów średnią ocen:

- na kierunku technicznym kończącym się uzyskaniem tytułu inżyniera: minimum 4,0 za pierwszy 
rok studiów, a od drugiego roku studiów minimum 4,0 za semestr poprzedzający ubieganie się o 
stypendium, obliczaną zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni,

- na kierunkach matematyka, fizyka, chemia: minimum 4,2 za pierwszy rok studiów, a od drugiego 
roku studiów minimum 4,2 za semestr poprzedzający ubieganie się o stypendium,  obliczaną 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni,

- na pozostałych kierunkach: minimum 4,7 za pierwszy rok studiów, a od drugiego roku studiów 
minimum 4,7 za semestr poprzedzający ubieganie się o stypendium, obliczaną zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na uczelni.

e) student uzyskał w kolejności najwyższą liczbę punktów za wyniki w nauce i osiągnięcia, o których 
mowa w  § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Złoży następujące dokumenty:

1) wniosek o przyznanie stypendium,

2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kształcenia – kierunek, semestr, tryb studiowania, średnia 
ocen.

3) wykaz osiągnięć w konkursach i olimpiadach potwierdzony przez odpowiednie instytucje.

§ 8. Student zobowiązany jest załączyć do wniosku o przyznanie stypendium dokumenty potwierdzające 
osiągnięcia o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Id: F4D1D768-4A82-4EA2-8B09-821A6183FF9E. Projekt Strona 3



§ 9. Absolwent stacjonarnych studiów wyższych zawodowych może ubiegać się o stypendium naukowe 
Rady Gminy Sierakowice. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przedstawienie dodatkowo 
zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki na stacjonarnych studiach uzupełniających magisterskich.

§ 10. Uczniowie i studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium po zaliczeniu pierwszej klasy lub 
pierwszego roku studiów.

§ 11. Absolwentom liceów, techników i studiów stacjonarnych magisterskich nie przyznaje się 
stypendium.

§ 12. Stypendium nie przyznaje się absolwentom studiów szkół wyższych zawodowych jeżeli nie 
kontynuują nauki na studiach stacjonarnych szkół wyższych magisterskich.

§ 13. 1. Wnioski o przyznanie stypendium uczniowi/studentowi mogą składać:

1) zainteresowany student lub uczeń, który jest pełnoletni,

2) jeden z rodziców/ opiekunów prawnych,

3) wychowawca lub dyrektor szkoły w której uczeń pobiera naukę,

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Sierakowicach, ul. Lęborska  
30, 83-340 Sierakowice.

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie:

a) do 15 marca,

b) do 30 września.

4. Wójt Gminy Sierakowice w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin, o którym mowa w 
ust. 3.

§ 14. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, student/uczeń są 
zobowiązani do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski o przyznanie 
stypendium, które nie będą spełniały wymogu formalnego pozostawione będą bez rozpatrzenia.

§ 15. Wezwanie, o którym mowa w § 14 wysyłane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku o przyznanie 
stypendium przez Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Sierakowicach.

§ 16. . Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 17. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego 
przyznania.

Rozdział 3.
Kompetencje i zasady działania Komisji stypendialnej

§ 18. Komisję stypendialną zwołuje Przewodniczący Komisji stypendialnej.

§ 19. Komisja stypendialna szczegółowy tryb pracy ustala na swoim posiedzeniu.

§ 20. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 21. Komisja stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
komisji.

§ 22. Wykaz wniosków o przyznanie stypendium wraz z pozytywną lub negatywną rekomendacją 
podpisuje Przewodniczący Komisji stypendialnej i przedkłada Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 23. Stypendia uczniom i studentom za wyniki w nauce i osiągnięcia przyznaje Wójt Gminy 
Sierakowice.
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§ 24. Student, uczeń lub podmiot wnioskujący może w terminie 7 dni od otrzymania informacji o 
rekomendacji Komisji stypendialnej złożyć odwołanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie 
stypendium wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Komisji stypendialnej.

§ 25. Komisja stypendialna rozpatruje odwołanie na kolejnym posiedzeniu.

§ 26. Rekomendacja Komisji stypendialnej po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

§ 27. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach informuje w formie pisemnej 
ucznia, studenta o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Rozdział 4.
Termin, rodzaj i wysokość przyznawanych stypendiów

§ 28. Ustala się stypendium:

a) dla uczniów liceów i techników w wysokości 210 zł miesięcznie,

b) dla studentów studiów stacjonarnych w wysokości 280 zł miesięcznie.

§ 29. Stypendium może być przyznane na okres 5 miesięcy uczniowi, który spełnia warunki określone w 
§6 oraz studentowi, który spełnia warunki określone w §7 w okresie:

a) od lutego do sierpnia dla stypendiów przyznawanych w I semestrze roku szkolnego,

b) od września do stycznia dla stypendiów przyznawanych w II semestrze roku szkolnego.

§ 30. Stypendia przyznane w:

1) I semestrze roku szkolnego są naliczane i wypłacane z wyrównaniem od września,

2) II semestrze roku szkolnego są naliczane i wypłacane z wyrównaniem od lutego.

§ 31. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Sierakowice oraz liczby studentów i uczniów  spełniających 
warunki określone w niniejszym Regulaminie, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają 
uczniowie, którzy uzyskali najwyższą punktację i spełnili warunki, o których mowa § 6, a studenci 
odpowiednio w § 7.

§ 32. Student lub uczeń może korzystać w tym samym okresie tylko z jednego rodzaju stypendium 
przyznawanego w Gminie Sierakowice tj. ze stypendium sportowego lub stypendium naukowego.

§ 33. Student po zakończeniu nauki powinien poinformować Wójta Gminy Sierakowice o ukończeniu 
studiów i określić własne plany na życie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych uczniom i studentom zamieszkującym 

na terenie Gminy Sierakowice 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego uczniowi/studentowi zamieszkującemu na terenie 

Gminy Sierakowice 

I. Dane osobowe 

1. Nazwisko ……………………………… 2. Imiona ………………..………………..……………....….. 

3. Nazwisko i imię rodziców lub prawnych opiekunów................................................................................. 

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

4. Data i miejsce urodzenia......………....................................... 5. NIP /PESEL.…..................…................ 

6. Adres zamieszkania: ulica ………………...…………nr ….... kod pocztowy …………….….............… 

miejscowość …………………........................., nr telefonu kontakt.: ….....................(nieobowiązkowe) 

7. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student:…………..................................................................... 

8. Klasa/rok studiów ................................................9. Średnia ocen ………………………………………. 

10. Nr rachunku bankowego ……………………………………………….................................................. 

II. Osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie poprzedzającym okres stypendialny uzasadniające 

złożenie wniosku* 

Osiągnięcia w różnych dziedzinach, potwierdzone przez instytucje uprawnione do wydawania takich 

opinii (data, przedmiot, nazwa konkursu, olimpiady, instytucja organizująca), 

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

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

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

Zdobycie tytułu laureata w konkurach przedmiotowych, zajęcie I, II lub III miejsce na szczeblu 

wojewódzkim lub krajowym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (data, przedmiot, nazwa 

konkursu, olimpiady, instytucja organizująca), 

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

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

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

 

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

(data złażenia wniosku )  (podpis ucznia/studenta lub osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu ucznia/studenta) 

* do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wyników (np. zaświadczenia, komunikaty                           

z olimpiad, dyplomy itp.). 

III. Oświadczenie studenta/ucznia/opiekuna prawnego/ rodzica 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam,                               

że o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Wójta Gminy Sierakowice. 

……………………………….     ……………………………………. 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy/rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 

z 2016r., poz. 922). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych  i ich aktualizacji. 

……………………………….     ………………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis wnioskodawcy/rodzica/rodzica/opiekuna prawnego) 
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Uzasadnienie

Projekt nowej Uchwały określenia warunki udzielania i zasady przyznawania stypendiów uzdolnionym
uczniom i studentom zamieszkującym na terenie Gminy Sierakowice. Celem priorytetowym jest
ujednolicenie kryteriów oceniania oraz przyznawania stypendiów. W celu usprawnienia prac powołano
Komisję Stypendialną oraz wprowadzono nowy wzór formularza wniosku, stanowiący załącznik do
opracowanego regulaminu. Dzięki temu wniosek stał się czytelniejszy pod względem merytorycznej
zawartości, a także w prosty sposób będzie można porównywać wnioski między sobą. Podzielono także
zakres podmiotowy i wprowadzono punktację za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach
oraz wyszczegulniono technika jako dodatkowy typ szkoły. Projekt niniejszej uchwały stanowi element
programu, który wspiera uzdolnioną młodzież i ma na celu na celu zachęcenie wszystkich uczniów i
studentów do jeszcze większej nauki, ma też dawać zachętę innym uczniom do uzyskiwania coraz
lepszych wyników w nauce.
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