
UCHWAŁA NR XX/164/20
RADY GMINY SKÓRZEC

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom 
i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Skórzec bez względu na miejsce zamieszkania, formy 

i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w związku 
z realizacją Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust., art. 41 ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/163/20 Rady Gminy 
w Skórcu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Skórzec, Rada Gminy Skórzec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 
pobierającym naukę na terenie gminy Skórzec bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej 
pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w związku z realizacją Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych 
z realizacją lokalnego Programu wspierani edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami 
Gminy Skórzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 4793



Załącznik do Uchwały Nr XX/164/20 
Rady Gminy Skórzec  

z dnia  31 marca 2020 r. 
 

Regulamin  
określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej 
naukę na terenie gminy Skórzec bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres 

tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w 
związku z realizacją Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

 
 Postanowienia ogólne 

§ 1 
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowany jest 
w formie nagród o charakterze motywacyjnym. 
 

 Formy i zakres pomocy 
§ 2 

 1.   Nagrody, o których mowa w § 1 mają formę: 
1) jednorazowych stypendiów I i II stopnia: 

a) za wyniki w nauce, 
b) za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub 

artystyczne; 
2) statuetek; 
3) listów gratulacyjnych. 

2. Stypendium za wyniki w nauce II stopnia przyznaje się dzieciom i młodzieży 
uczęszczającym do klasy IV - VIII, którzy posiadają w danym roku szkolnym wysokie 
osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych 
programem nauczania i w wyniku klasyfikacji końcowej osiągnął średnią ocen co 
najmniej: 4,75 – w przypadku uczniów klas IV – VIII, 

3. Stypendium za wyniki w nauce I stopnia przyznaje się dzieciom i młodzieży 
uczęszczającym do klasy IV - VIII, którzy posiadają w danym roku szkolnym wysokie 
osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych 
programem nauczania i w wyniku klasyfikacji końcowej osiągnął średnią ocen co 
najmniej: 5,3 – w przypadku uczniów klas IV – VIII, 

4. Stypendium za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub 
artystyczne II stopnia przyznaje się dzieciom i młodzieży uczęszczającym do klasy IV - 
VIII, którzy w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem 
nauczania lub dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania reprezentowali szkołę 
na zewnątrz biorąc udział w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, zawodach sportowych lub konkursach 
artystycznych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim uzyskując wyróżnienie, tytuł 
laureata lub finalisty.  

5. Stypendium za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub 
artystyczne I stopnia przyznaje się dzieciom i młodzieży uczęszczającym do klasy IV - 
VIII, którzy w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem 
nauczania lub dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania reprezentowali szkołę 
na zewnątrz biorąc udział w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach 
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przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, zawodach sportowych lub konkursach 
artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym uzyskując 
wyróżnienie, tytuł laureata lub finalisty.  

6. Statuetkę przyznaje się dla: 
1) najlepszego ucznia, w danym roku szkolnym kończącego szkołę podstawową, 

który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej najwyższą średnią ocen w szkole, 
2) ucznia, który uzyskał w szkole najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty,  
3) laureata konkursu albo olimpiady przedmiotowej lub interdyscyplinarnej, zawodów 

sportowych lub konkursu artystycznego na szczeblu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym 

7. List gratulacyjny jest kierowany do rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 
otrzymał stypendium albo statuetkę.  

 
Wysokość stypendiów 

§ 3 
 
1. Kwota stypendium za wyniki w nauce II stopnia dla jednego ucznia wynosi 200 zł. 
2. Kwota stypendium za wyniki w nauce I stopnia dla jednego ucznia wynosi 400 zł. 
3. Kwota stypendium za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, 

sportowe lub artystyczne I stopnia wynosi 400 zł 
4. Kwota stypendium za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne,  

sportowe lub artystyczne II stopnia wynosi 200 zł. 
5. W przypadku spełnienia wymogów do uzyskania stypendium za wyniki w nauce oraz 

stypendium za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub 
artystyczne uczeń otrzymuje oba stypendia. 

6. W przypadku spełnienia wymogów do uzyskania stypendium za wysokie osiągnięcia 
przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub artystyczne I i II stopnia uczeń 
otrzymuje jedno stypendium wyższego stopnia. 

 
Tryb postępowania 

§ 4 
1. Przyznawanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie 

wniosku rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia, złożonego do 
Wójta Gminy Skórzec za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

2. Przyznawanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje na podstawie 
wniosku dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, złożonego do Wójta Gminy 
Skórzec. 

3. Przyznawanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie 
wniosku wychowawcy klasy, złożonego do Wójta Gminy Skórzec za pośrednictwem 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinien zawierać następujące dane: 
1) oznaczenie wnioskodawcy; 
2) oznaczenie ucznia; 
3) uzasadnienie z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia, 
4) wymienienie załączników, 
5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych ucznia. 
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5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien zawierać dodatkowo nr rachunku 
bankowego. 
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, w załącza się kopie zaświadczeń, dyplomów, list 
wyników itp., wystawionych przez organizatora olimpiady, konkursu lub zawodów, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, dokumentujące 
osiągnięcia,  o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, a w przypadku ubiegania się o stypendium za 
wyniki w nauce zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanej średniej końcowo rocznej. 
7. Przykładowy wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik do 

regulaminu. 
8. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 przyjmowane są 

w Urzędzie Gminy Skórzec za dany rok szkolny najpóźniej do dnia 20 czerwca 
danego roku. 

9. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1,  przyznawane są jeden raz w roku szkolnym. 
10. Decyzję w sprawie przyznania nagród o których mowa w § 2 ust. 1 podejmuje Wójt 
Gminy Skórzec i jest ona ostateczna.  
11. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 wręczane są na zakończeniu roku 
szkolnego, a stypendia wypłacane jednorazowo do dnia 30 czerwca danego roku 
szkolnego na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 
12. Uroczystego wręczenia nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 dokonuje Wójt Gminy 

Skórzec lub osoba przez niego upoważniona. 
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Załącznik do Regulaminu określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie gminy Skórzec bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy w 

tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w związku z realizacją Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA 

EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE 
GMINY SKÓRZEC 

Stypendium*: za wyniki w nauce naukowe, 
                      za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, interdyscyplinarne, sportowe lub artystyczne 
 

Informacje o osobie składającej wniosek 

Imię i nazwisko   

adres e-mail 

lub 

telefon kontaktowy 

  

  

nr rachunku bankowego 
 

 

Informacje o osobie ubiegającej się o stypendium 

Imię i nazwisko   

Nazwa szkoły do której 
uczęszcza kandydat  

Klasa    

Informacje o osiągnięciach  

Średnia ocen klasyfikacji 
końcowo rocznej **   

Osiągnięcia****  

*podkreślić właściwe 

                  ** potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen  

                  *** wymienić zgodnie z §  2 ust.  4  i 5 Regulaminu określającego  szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie gminy Skórzec bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych 
uczniów oraz tryb postępowania w związku z realizacją Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 
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1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Skórzec oraz wypłaty 

nagrody. 

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

                                                                 Data i podpis osoby składającej wniosek 

 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego 

wizerunku/ wizerunku osoby niepełnoletniej pozostającej pod moją opieką w oficjalnych 

mediach internetowych i publikacjach Urzędu Gminy Skórzec w przypadku otrzymania 

stypendium. 

                                                                                                       

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

                                                                               Data i podpis osoby składającej wniosek 

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin określający szczegółowe warunki 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Skórzec bez 

względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w związku z realizacją Lokalnego Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

 

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

                                                                 Data i podpis osoby składającej wniosek 

4. Oświadczam, że akceptuję podanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 

stypendium, w tym ogłoszeniu wyników i rozdaniu dyplomów na zakończeniu roku szkolnego 

oraz rozpowszechnieniu tych danych za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych, 

serwisów społecznościowych i publikacji Urzędu Gminy Skórzec. 

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

                                                                 Data i podpis osoby składającej wniosek 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Krzysztof Kuźma 
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