
 

 

UCHWAŁA NR 321/XLI/2014 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce 

za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwały Nr 320/XLI/2014 z dnia 30 października 

2014 r. Rady Gminy Kroczyce w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 

- uchwala - 

§ 1. Przyjmuje się „Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce” stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 309/XL/2014 Rady Gminy Kroczyce z 29 września 2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

 

 

Wanda Karoń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2014 r.

Poz. 5750



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 321/XLI/2014 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 30 października 2014 r. 

Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe może być 

przyznane uczniom klas IV -VI szkoły podstawowej i uczniom klas I - III gimnazjum zamieszkałym w Gminie 

Kroczyce. 

2. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, za który złożono wniosek począwszy od roku szkolnego 

2014/2015 za: 

 1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

 2) wybitne osiągnięcia artystyczne, 

 3) wybitne osiągnięcia sportowe. 

3. Stypendium jest jednorazowe i posiada charakter motywacyjny. 

4. Przyznane stypendia wręczane będą stypendystom podczas wspólnej uroczystości, a przekazanie środków 

nastąpi gotówką do rąk rodzica lub prawnego opiekuna w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub przelewem na 

wskazany rachunek bankowy. 

5. Środki na stypendia przyznane za osiągnięcia zespołowe przekazane zostaną do dyspozycji dyrektorów 

szkół, ośrodków kultury, klubów sportowych, którym podlega uhonorowany zespół z przeznaczeniem na 

realizację potrzeb i rozwój członków zespołu (dofinansowanie wycieczek, rajdów, zorganizowanego 

wypoczynku, szkoleń, zakup strojów, wyposażenia itp.). 

6. Stypendium przyznaje się w wysokości: 

1) za osiągnięcia indywidualne - kwota nie niższa niż 1000 zł brutto 

2) za osiągnięcia zespołowe kwota nie niższa niż 1200 zł brutto 

Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Kroczyce w zależności od ilości środków finansowych 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Kroczyce i od ilości złożonych wniosków. 

§ 2. Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne wyniki w nauce 

I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom klas IV-VI 

szkół podstawowych, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

1. osiągnęli tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec 

roku szkolnego co najmniej 5,00 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. osiągnęli tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec 

roku szkolnego co najmniej 5,20 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. osiągnęli tytuł laureata innego konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz uzyskali średnią 

ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 5,30 i legitymują się co 

najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 
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4. osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z języka polskiego, języka angielskiego, historii, 

przyrody, matematyki i informatyki na koniec roku szkolnego co najmniej 5,50 i legitymują się co najmniej 

bardzo dobrą oceną zachowania, 

5. osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku 

szkolnego co najmniej 5,40 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania oraz uzyskali min. 95% 

punktów z każdej części sprawdzianu na koniec klasy VI. 

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom klas I-III 

gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

1. osiągnęli tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec 

roku szkolnego co najmniej 4,75 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. osiągnęli tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec 

roku szkolnego co najmniej 5,00i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. osiągnęli tytuł laureata innego konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz uzyskali średnią 

ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00 i legitymują się co 

najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

4. osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z języka polskiego, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, historii, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki na koniec roku szkolnego co najmniej 

5,30 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

5. osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku 

szkolnego co najmniej 5,20 i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania oraz uzyskali minimum 

95% maksymalnej liczby punktów z każdej części egzaminu gimnazjalnego. 

III. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno stypendium. 

§ 3 Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia artystyczne 

I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom klas IV-VI 

szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

1. uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu ogólnopolskim oraz 

uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 

i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. uzyskali indywidualnie I lub II miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu wojewódzkim oraz uzyskali 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i legitymują się 

co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. uzyskali indywidualnie I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu powiatowym oraz uzyskali średnią 

ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i legitymują się co 

najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. 

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje zespołowi uczniów 

klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum , który spełnia jeden z następujących warunków: 

1. uzyskał I, II lub III miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu ogólnopolskim i wszyscy członkowie 

zespołu legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. uzyskał I lub II miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu wojewódzkim i wszyscy członkowie 

zespołu legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. uzyskał I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu powiatowym i wszyscy członkowie zespołu 

legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. 

III. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno stypendium. 

§ 4 Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia sportowe 
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I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom klas IV-VI 

szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

1. zdobyli indywidualnie minimum III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich 

i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. zdobyli indywidualnie minimum II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich 

i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. zdobyli indywidualnie minimum I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych i legitymują 

się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje zespołowi uczniów 

klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, który spełnia jeden z następujących warunków: 

1. zdobył I, II lub III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich i wszyscy członkowie 

zespołu legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

2. zdobył I lub II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich i wszyscy członkowie zespołu 

legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, 

3. zdobył I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych i wszyscy członkowie zespołu 

legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. 

III. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno stypendium. 

§ 5 Tryb przyznawania stypendiów 

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą wystąpić: 

1) dyrektorzy szkół 

2) rodzice lub prawni opiekunowie 

3) dyrektorzy placówek kultury, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich 

członków będących uczniami zamieszkałymi na terenie Gminy Kroczyce, 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie wnioskodawcy, 

2) dane ucznia (zespołu uczniów) - kandydata do stypendium, 

3)  uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia (zespołu uczniów) ubiegającego się 

o stypendium. 

3. Wzór wniosku stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do Szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów 

Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych 

w Gminie Kroczyce 

4. Wnioski o stypendia należy składać do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 

w Kroczycach w terminie co najmniej 5 dni przed zakończeniem roku szkolnego 

5. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt Gminy Kroczyce w drodze zarządzenia 

powołuje komisję. 

6. Komisja składa się z trzech osób i opiniując wniosek kieruje się kryteriami, o których mowa w §2, §3 i §4. 

7. Po uzyskaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna ucznia możliwe jest podanie listy stypendystów i ich 

wizerunku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej. 
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      Załącznik Nr 1 

do Szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów 

Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STPENDIUM WÓJTA GMINY KROCZYCE ZA WYBITNE 

INDYWIDUALNE OSIĄGNIĘCIA ......................................... 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

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

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

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

II. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Imię…………………………………………..... 

Nazwisko………..………………...................... 

Miejsce zamieszkania - adres: 

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

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

Nazwa i adres szkoły 

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

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

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

Klasa ……… 

Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku (w przypadku wypłaty 

stypendium na konto rodzica/prawnego opiekuna) 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE 

Nazwa konkursu, zawodów, festiwalu itp: 

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

Organizator: 

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

Zasięg, etap konkursu: ........................................................................................................................... 

Zdobyte miejsce: ................................................................. 

Średnia ocen na koniec roku szkolnego …………….....…..... 

Ocena zachowania .............................................................. 

Ilość punktów uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu po kl. VI/egzaminu gimnazjalnego 

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

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

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

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

IV. POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w punkcie III wniosku o przyznanie stypendium 

Wójta Gminy Kroczyce 

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

(miejscowość, data)     podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

V. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 

926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla 

potrzeb udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z §5 pkt 7 Szczegółowych 

warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

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

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

VI. PROPOZYCJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu .................................... Komisja Stypendialna postanowiła 

rekomendować/nie rekomendować* kandydata .............................................................................. 

do Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia ............................................................ 

Podpisy członków Komisji 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

VII. DECYZJA WÓJTA GMINY KROCZYCE ORAZ JEJ UZASADNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Uwagi: 

* niepotrzebne skreślić 

W punkcie III wniosku należy podać tylko informacje dotyczące warunków przyznania wnioskowanego 

stypendium 
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Załącznik Nr 2 

do Szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów 

Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STPENDIUM WÓJTA GMINY KROCZYCE ZA WYBITNE 

ZESPOŁOWE OSIĄGNIĘCIA ......................................... 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

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

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

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

II. DANE KANDYDUJĄCEGO ZESPOŁU * 

Nazwa i adres szkoły (placówki kultury, organizacji społecznej, stowarzyszenia, fundacji lub klubu) 

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

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

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

Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

III. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE 

Nazwa konkursu, zawodów, festiwalu itp: 

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

Organizator: 

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

Zasięg, etap konkursu, zawodów, festiwalu itp: 

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

Zdobyte miejsce: ................................................................ 

IV. POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w punkcie III wniosku o przyznanie stypendium 

Wójta Gminy Kroczyce 

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

 (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

V. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA *** 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 

926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla 

potrzeb udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z §5 pkt 7 Szczegółowych 

warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce 

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

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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VI. PROPOZYCJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu .................................... Komisja Stypendialna postanowiła 

rekomendować/nie rekomendować** zespół .............................................................................. 

do Stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia .................................................... 

Podpisy członków Komisji 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

VII. DECYZJA WÓJTA GMINY KROCZYCE ORAZ JEJ UZASADNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Uwagi: 

*do wniosku należy dołączyć imienną listę uczestników z podaniem szkoły oraz oceną zachowania 

poszczególnych uczniów potwierdzoną przez dyrektora(ów) szkoły 

** niepotrzebne skreślić 

*** do wniosku należy dołączyć zgody rodzica/prawnego opiekuna każdego członka zespołu 
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