
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/2016

Rady Gminy Gniezno

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb i  zasady  udzielania stypendiów wspierających realizację aspiracji edukacyjnych 
dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje dyrektorom placówek oświatowych, do których 
uczęszcza bądź uczęszczał uczeń.

§ 3. 1. Spośród złożonych wniosków Wójt Gminy Gniezno przyznaje rocznie nie więcej niż 25 stypendiów, 
które otrzymują uczniowie legitymujący się najlepszymi osiągnięciami.

2. Formularz wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami  

naukowymi, sportowymi lub artystycznymi.

§ 4. Stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub 
artystycznymi,  może otrzymać  będący mieszkańcem Gminy Gniezno uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 
uczeń lub absolwent gimnazjum, który nie ukończył 17 roku życia oraz spełnia co najmniej jeden z pozostałych 
warunków:

a) jest finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) jest finalistą na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim turniejów i rozgrywek sportowych organizowanych 
przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

c) jest finalistą lub laureatem konkursów artystycznych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje kultury 
dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5. 1. Kryteria przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mogących wykazać 
się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi w roku szkolnym poprzedzającym rok 
składania wniosku o stypendium.

a) średnia ocen na świadectwie uzyskana ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych w 
wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego stypendium musi wynosić co 
najmniej:

- 5,1 (bez ocen poniżej dobrej) dla stypendium za osiągnięcia naukowe,

- 4.5 (bez ocen poniżej dobrej) dla stypendium za osiągnięcia artystyczne,

- 4,1 (bez ocen poniżej dobrej) dla stypendium za osiągnięcia sportowe.

b) dla stypendium za osiągnięcia naukowe - co najmniej jedna ocena celującą na świadectwie z
przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, historia, język
obcy, informatyka - uzyskana w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego
poprzedzającego stypendium.
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c) dla stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe - co najmniej jedna ocena bardzo dobra na świadectwie 
z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, historia, język obcy, 
informatyka - uzyskana w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego 
stypendium.

d) status laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, 
ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub 
Kuratorium Oświaty.  (olimpiady i konkursy przedmiotowe Ministra Edukacji lub Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty – lista publikowana na stronie internetowej MEN i KO Poznań https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-
szans/uczen-zdolny; http://www.ko.poznan.pl/?page=konkursy)

e) status medalisty lub finalisty szczebla wojewódzkiego lub ogólnopolskiego, w turniejach i rozgrywkach 
sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (lista dyscyplin sportowych i imprez sportowych publikowana na stronie internetowej 
Szkolnego Związku Sportowego - http://www.szs.poznan.pl).

f) status laureata lub finalisty szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego w konkursach artystycznych i 
tematycznych organizowanych lub objętych patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium 
Oświaty lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje kultury dla których organizatorem 
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g) Uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym stypendium certyfikaty znajomości języka obcego (Certyfikat 
językowy – zaświadczenie o znajomości języka obcego na danym poziomie wydawane po zdaniu 
odpowiedniego egzaminu organizowanego przez uprawnioną do tego licencjonowaną instytucję).

2. Aby ubiegać się o  stypendium konieczne jest spełnienie kryterium a oraz b lub c, a także co najmniej 
jednego spośród kryteriów d, e, f, g.

§ 6. Zgłoszenie kandydata do stypendium następuje na podstawie wniosku

§ 7. Do wniosku dołącza się :

1. Poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, potwierdzających 
spełnienie kryteriów o których mowa w § 5;

2. Zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków formalnych 
związanych z przebiegiem nauki w roku poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium (zaliczenie 
wszystkich przedmiotów w toku nauki, niepowtarzanie nauki w tej samej klasie, brak kar dyscyplinarnych)

3. Rekomendacje:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

- rekomendacje dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela.

b) w wypadku uczniów I klasy gimnazjum

- rekomendacja wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły podstawowej;

c) w wypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

- rekomendacja wystawiona przez dyrektora ukończonej szkoły gimnazjalnej;

§ 8. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w comiesięcznych ratach 
od miesiąca września do czerwca.

2. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wynosi 2 000,00 zł na rok, w tym 
jedna rata stypendium wynosi 200,00 zł miesięcznie.

§ 9. Terminy  i sposób  przygotowania  dokumentacji,  wymienionej  w § 7, są następujące:

1) Wszystkie dokumenty należy:

a) umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia;

b) załączyć listę przedkładanych dokumentów ;

c) przedkładane dokumenty ułożyć w teczce, w kolejności zgodnej z załączoną listą.

2) Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września.
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3) Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 10. 1. Wnioski o stypendia  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjów  mogących  wykazać  się  
szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi - opiniuje Gminna Komisja Stypendialna.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje w terminie do 30 września Wójt Gminy, po zapoznaniu się z 
opinią Komisji,.

3. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. W  przypadku  przerwania  nauki  w szkole,  rozumianego  jako  skreślenie  z listy  uczniów,  
stypendysta zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.

2. Przerwanie nauki przez stypendystę, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat stypendium.

3. Nie zgłoszenie faktu przerwania nauki oraz pobieranie kolejnych rat stypendium, będzie podstawą do 
żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku nie uregulowania 
należności, do wystąpienia na drogę sądową.
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