UCHWAŁA NR X/105/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy
oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
w Gminie Czarny Dunajec"
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j. t.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.90t ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do
szkół
na
terenie
Gminy
Czarny
Dunajec,
formy
i zakres
tej
pomocy,
w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, stanowiące załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Urzędowym

Województwa

Małopolskiego

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/105/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 26 lipca 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/105/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 26 lipca 2019r.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, form
i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. Stypendia motywacyjne przyznawane będą uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec za wyniki w nauce, osiągnięcie najwyższych wyników
z egzaminu ósmoklasisty, a także za wybitne osiągnięcia artystyczne.
2. Stypendia motywacyjne stanowić będą wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe lub artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają
wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) stypendium motywacyjnym – należy przez to rozumieć stypendium przyznawane przez Wójta Gminy
Czarny Dunajec na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2) finaliście
–
należy
przez
i decydującego Etapu konkursu;

to

rozumieć

uczestnika,

który

doszedł

do

ostatniego

3) laureacie – należy przez to rozumieć tytuł nadany uczestnikowi konkursu przez organizatora.
4) nagroda - należy przez to rozumieć nagrodę przyznawaną szkole przez Wójta Gminy Czarny Dunajec na
zasadach określonych w niniejszej uchwale;
5) szkole – należy przez to rozumieć szkołę i/lub przedszkole usytuowane w granicach administracyjnych
Gminy Czarny Dunajec;
Rozdział 2.
Forma realizacji Wsparcia
§ 3. Pomoc uzdolnionym uczniom, realizowana będzie
przyznawanego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, jako:

w formie

stypendium

motywacyjnego

a) przyznawanie jednorazowych stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy Czarny Dunajec;
b) uroczyste wręczenie dyplomu;
c) uroczyste wręczenie nagród rzeczowych;
d) uroczyste wręczenie nagrody: Lauru Kultury, Lauru Wolontariatu i Lauru Sportu.
§ 4. 1. Stypendium motywacyjne przyznawane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec może otrzymać uczeń
spełniający co najmniej jeden spośród następujących warunków:
a) jest laureatem bądź finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub artystycznych organizowanych na
szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
b) osiągnął średnią ocen ponad 5,3 i wykazuje wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej, oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,
c) osiągnął,
zgodnie
z postanowieniami
z egzaminu ósmoklasisty w szkole.
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2. Oprócz warunków o których mowa w ust.1 uczeń powinien spełniać dodatkowo przynajmniej jeden
z warunków
wymienionych
poniżej:
- być wyróżnionym za aktywną postawę i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
- pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.
3. Wójt Gminy Czarny Dunajec przyznaje nagrodę dla szkoły w trzech kategoriach:
a) Laur Sportu- Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec promująca szkołę, która osiągnęła najlepsze wyniki
sportowe z terenu Gminy Czarny Dunajec.
b) Laur Kultury- Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec promująca szkołę, która odniosła sukcesy w sferze
upowszechniania kultury.
c) Laur Wolontariatu- Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec promująca szkołę, której wolontariusze
wspomagali osoby potrzebujące, organizacje, instytucje, które przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju
naszego regionu.
Stypendium motywacyjne przyznawane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec z tytułu osiągnięcia
wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty jest przyznawane dla trzech najlepszych uczniów, którzy
osiągnęli trzy najwyższe wyniki z ww. egzaminów spośród wszystkich zdających na terenie Gminy
Czarny Dunajec.

Rozdział 3.
Zasady ubiegania się o stypendium motywacyjne / nagrodę oraz warunki jej przyznawania
§ 5. Stypendium motywacyjne/nagrodę przyznaje się za okres roku szkolnego.
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego/ nagrody mają prawo wystąpić:
a) dyrektorzy szkół;
b) rady pedagogiczne bądź rady szkół;
c) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
d) organizacje społeczne i samorządowe.
2. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego / nagrody według ustalonego wzoru składa się
w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec ul. Kolejowa 14a w terminie
do 31 maja danego roku szkolnego.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 winno być załączone zaświadczenie lub jego uwierzytelniona kopia
potwierdzające wykazanie się szczególnymi osiągnięciami określonymi w § 4 niniejszego programu.
§ 7.
Rozdział 4.
Zakres i wysokość stypendium motywacyjnego / nagrody
1. Stypendium motywacyjne / nagroda ma formę pieniężną lub rzeczową.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia motywacyjne / nagrody określa uchwała
budżetowa na dany rok.
3. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów motywacyjnych / nagród planuje się na
podstawie ilości uczniów, których wyniki w nauce i inne osiągnięcia spełniają określone uchwałą kryteria.
§ 8. Wręczenie stypendium motywacyjnego / nagrody odbywa się
zakończenia roku szkolnego.

uroczyście na gali gminnego

Rozdział 5.
V. Tryb pracy Komisji.
1. Wnioski
o przyznanie
stypendium
motywacyjnego
ds. Rozpatrywania Wniosków, zwana dalej Komisją.
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2. W skład Komisji, o której mowa w ust.1 wchodzą:
- dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
- dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Czarny Dunajec.
3. Członkowie Komisji, ze swojego składu, wybierają Przewodniczącego Komisji.
4. W razie niejasności i problemów z właściwą interpretacją osiągnięć uczniów Przewodniczący Komisji
może zaprosić wnioskodawcę do udzielenia wyjaśnień i weryfikacji podanych informacji.
5. Skład osobowy Komisji powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Czarny Dunajec.
6. Wójt Gminy zapewnia warunki niezbędne do wykonywania przez Komisję powierzonych jej zadań.
7. Z prac Komisji sporządza się protokół.
8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
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lania pomocy uczniom, form

ępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
w Gminie Czarny Dunajec"
WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Czarny Dunajec
za rok szkolny...............
1. Dane osobowe kandydata:
a) imię i nazwisko…………………………………………………………….………
b) data i miejsce urodzenia ……………………………………………….………..
c) Nr PESEL ………………………………………………………………….………
d) Adres zamieszkania…………………………………………….…….................
e) imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
………………………………………………………………………………………
f) nazwa szkoły………………………………………………………………………
g) klasa ……………………………………………………………………………….
2. Dane o dorobku kandydata do stypendium:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Średnia ocen z ostatniego /roku/

……………………………….

Ocena z zachowania

……………………………….

3. Wnioskujący ……………………………………………………………………………….
4. Proponuje się przyznanie stypendium za:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Uzasadnienie wniosku :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………...
(data i podpis wnioskodawcy)
6. Opinia Komisji
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….…………………………………..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
(data i podpis przewodniczącego komisji)
Załączniki dokumentujące osiągnięcia:
………………………………………………
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ik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy uczniom, form

u tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
w Gminie Czarny Dunajec"
Wniosek o przyznanie Nagrody WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
„Laur”
za rok ........................
w dziedzinie ...........................................................
Wnioskodawca:
.......................................................................................................................................................
(nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego)
.......................................................................................................................................................
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UZASADNIENIE
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......
.................................................................................................................................................
......

...........................................
.
Podpis wnioskodawcy
1) Załączniki dokumentujące osiągnięcia lub podjęte działania w ramach Wolontariatu.
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