
 
Załącznik  

do Uchwały Nr XI/88/2020 

Rady Gminy Łabunie 

z dnia 19 lutego 2020r. 

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie stypendiów Wójta Gminy 

Łabunie dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez  

Gminę Łabunie 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Stypendium jest formą wspierania i promowania najzdolniejszych uczniów 

uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie.  

2. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w 

Gminie Łabunie ustanawia się następujące stypendia: 

1) za wybitne wyniki w nauce;  

2) za wybitne osiągnięcia sportowe;  

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne. 

3. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za osiągnięcia w roku szkolnym, za który 

składany jest wniosek. 

4. Za dany rok szkolny uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od 

ilości i doniosłości osiągnięć. 

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 stanowi formę pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym i przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.  

§ 2. 1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba 

stypendiów w danym roku uzależniona jest od środków finansowych zabezpieczonych w  

budżecie. 

2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

 

II. Zasady i tryb przyznawania stypendiów 

 

§ 3. 1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klas IV – VIII, 

który w danym roku szkolnym: 

1) uzyskał średnią ocen: 

a) w klasach IV–VI  nie mniej niż 5,5,  

b) w klasach VII–VIII nie mniej  niż 5,2.  

2) jest laureatem lub finalistą, co najmniej wojewódzkich konkursów lub olimpiad 

przedmiotowych, organizowanych lub objętych patronatem przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.  

2. O uzyskanie stypendium może ubiegać się również uczeń klasy VIII, który nie spełnia 

warunków określonych w ust. 1 pkt 1 lit b i pkt 2, ale uzyskał  wynik 100% przynajmniej z 

jednej części na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym przez OKE.  

§ 4. O stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który spełnia 

przynajmniej jeden spośród wymienionych warunków w danym roku szkolnym: 

1) w konkurencji indywidualnej jest finalistą lub laureatem w zawodach sportowych, 

turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;  

2) należy do składu drużyny, która zajęła jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych 

zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. 

§ 5. Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne przysługuje uczniowi, który spełnia 

przynajmniej jeden spośród wymienionych warunków w danym roku szkolnym: 



1) jest finalistą lub laureatem, co najmniej ogólnopolskiego konkursu artystycznego; 

2) jest członkiem zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na 

szczeblu ogólnopolskim. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do wójta: 

a) dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń,  

b) rodzic lub opiekun prawny. 

2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy w terminie nie później niż 7 dni przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym, poświadczone przez 

dyrektora szkoły; 

2) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

3) numer konta bankowego, na który ma być przekazane stypendium. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, 

wnioskodawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 2; 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) nie usunięcia w terminie określonym w ust. 4 stwierdzonych we wniosku braków 

formalnych. 

III. Wysokość stypendium 

 

§ 7. 1. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od spełnienia przez ucznia warunków 

określonych w § 3-5.  

3.  Wysokość stypendium za wybitne wyniki w nauce wynosi: 

a) w klasach IV–VI od 200 do 400 zł; 

b) w klasach VII–VIII  od 300 do 500 zł; 

c) za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty, w co najmniej wojewódzkich konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych od 300 do 500 zł; 

d) w klasie VIII za uzyskanie  wyniku 100% przynajmniej z  jednej części na egzaminie 

ósmoklasisty od 300 do 500 zł. 

4.  Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe od 300 do 500 zł. 

5.  Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne od 300 do 500 zł. 

6. Wypłata stypendium następuje na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek 

bankowy. 

IV. Komisja stypendialna 

 

§ 8. 1. Wójt powołuje komisję stypendialną i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 5 dni, od dnia złożenia wniosku. 

§ 9. 1. Do zadań komisji stypendialnej należy analiza formalna i merytoryczna wniosków o 

przyznanie stypendium. 

2. Komisja sporządza protokół z posiedzenia zawierający listę stypendystów oraz 

proponowaną wysokość kwot przyznanych stypendiów, biorąc pod uwagę spełnienie 

warunków  określonych w § 3-5  oraz wysokość środków finansowych zapisanych na ten cel w 

budżecie gminy. 

§ 10. Wójt po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji stypendialnej, podejmuje decyzję o 

przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz jego wysokości.  



§ 11. Wójt na uroczystym zakończeniu roku szkolnego wręcza stypendystom dyplomy o 

przyznaniu stypendium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


