
UCHWAŁA NR XIV/92/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków ustalenia pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy 
Baranów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Baranów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), zgodnie z „Lokalnym Programem 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Baranów” - Rada Gminy Baranów uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie stypendiów lub nagród Wójta Gminy 
Baranów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Baranów oraz tryb postępowania, 
które określa Regulamin udzielania pomocy w formie stypendiów lub nagród Wójta Gminy Baranów, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Regulamin udzielania pomocy w formie stypendiów lub nagród Wójta Gminy Baranów za wysokie 
wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz wyniki sportowe

§ 1. 1.  Formami realizacji „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
w Gminie Baranów” jest stypendium lub nagroda Wójta Gminy Baranów dla uzdolnionych uczniów 
pobierających naukę na terenie Gminy Baranów.

2. W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Baranów” ustanawia się następujące stypendia i nagrody:

1) stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce,

2) stypendium Wójta Gminy Baranów za wybitne osiągniecia edukacyjne,

3) stypendium Wójta Gminy Baranów za wybitne osiągnięcia sportowe,

4) stypendium Wójta Gminy Baranów za wybitne osiągnięcia artystyczne.

5) Nagroda Wójta Gminy Baranów.

3. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznanie 
jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia

4. Stypendium lub nagroda przyznawane są w formie pieniężnej absolwentom szkół podstawowych 
w gminie Baranów.

5. Stypendium lub nagroda przyznawane są jednorazowo na zakończenie danego roku szkolnego.

6. W przypadku wystąpienia u ucznia zbiegu uprawnień do kilku stypendium, uczeń otrzymuje każde 
z nich.

7. Stypendium lub nagroda przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej uczniom, którzy mają 
szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne oraz wyniki sportowe.

8. Stypendium lub nagroda przyznawana jest ze środków wydzielonych z budżetu gminy.

§ 2. 1.  Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia naukowe przysługuje 
uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia minimum dwa spośród poniżej 
wymienionych kryteriów, w danym roku szkolnym poprzedzającym stypendium:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce i w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego osiągnął ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią ocen co najmniej 5,00;

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej lub Lubelskie Kuratorium Oświaty;

3) uzyskał wysoki wynik w konkursach przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym (do 
10 miejsca), wojewódzkim (do 5 miejsca) organizowanych przez inne podmioty niż wymienione w pkt.2;

4) uzyskał wynik 100% z egzaminu ośmioklasisty z dowolnego przedmiotu;

5) posiada 100% frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia artystyczne przysługuje 
uczniowi, który spełnia co najmniej dwa spośród wymienionych kryteriów, w danym roku szkolnym 
poprzedzającym stypendium:

1) uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,00 oraz ma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) jest finalistą lub laureatem krajowej lub wojewódzkiej imprezy artystycznej;
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3) jest członkiem zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia sportowe przysługuje 
uczniowi, który spełnia co najmniej dwa spośród wymienionych kryteriów, w danym roku szkolnym 
poprzedzającym przyznanie stypendium:

1) uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnią ocenę co najmniej 4,0 oraz ma przynajmniej bardzo dobra ocenę z zachowania;

2) jest finalistą lub laureatem krajowej, wojewódzkiej lub rejonowej imprezy sportowej (konkursu, olimpiady, 
zawodów);

3) należy do składu drużyny, która zajęła jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach 
sportowych na szczeblu co najmniej rejonowym.

4. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków do uzyskania stypendium, a uzyskał szczególnie znaczące osiągnięcia 
w wybranej dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne indywidualnie lub zespołowo, może otrzymać pieniężną 
nagrodę Wójta Gminy Baranów:

1) w przypadku uzyskania miejsca punktowanego I-V we współzawodnictwie w konkursach, zawodach 
i innych imprezach na szczeblu krajowym, a także w przypadku uzyskania miejsc punktowanych I – III 
w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim – o wartości do 200 zł;

2) za najwyższy w szkole wynik w nauce, na podstawie rocznej klasyfikacji, średniej ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego przyznanie nagrody – 
o wartości do 300 zł.

§ 3. 1.  Podstawą przyznawania stypendiów lub nagród jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi wybitne osiągniecia naukowe, 
osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe.

2. Wnioski o przyznanie stypendiów lub nagród może złożyć: dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń; 
rodzic (prawny opiekun) ucznia; instytucja lub stowarzyszenie (nauki, kultury, sportu), w którym kandydat 
odniósł sukcesy z tym, że opinię o uczniu zawartą we wniosku podpisuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły, 
do której uczęszcza uczeń.

3. Zgłoszenia składa się w formie pisemnej ma formularzu według wzoru, stanowiącego załącznik do 
niniejszego regulaminu.

4. Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów, 
najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1.  Do oceny i opiniowania złożonych wniosków Wójt Gminy Baranów powołuje komisję.

2. Wnioski są rozpatrywane przez co najmniej 3 osobową komisję kwalifikacyjną powołaną przez Wójta 
Gminy Baranów.

3. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi listę kandydatów do 
stypendiów lub nagród.

4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium lub nagrody oraz ich wysokość podejmuje 
Wójt Gminy Baranów.

§ 5. 1.  Wysokość stypendiów lub nagrody oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Baranów 
w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Baranów oraz 
liczby wniosków spełniających kryteria.

2. Wysokość stypendium lub nagrody nie może być mniejsza niż 200 zł.

3. Stypendium lub nagroda jest wypłacane w formie gotówki, w dniu wręczenia świadectw na zakończenie 
danego roku szkolnego.

4. Wręczenia stypendiów lub nagrody dokonuje Wójt Gminy Baranów.
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Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy 

w formie stypendiów lub nagród Wójta Gminy 

Baranów za wysokie wyniki w nauce, 

szczególne osiągnięci edukacyjne oraz wyniki 

sportowe 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium lub nagrody  

Wójta Gminy Baranów 

  

□ stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia naukowe 

□ stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia artystyczne 

□ stypendium Wójta Gminy Baranów za osiągnięcia sportowe 

□ nagroda Wójta Gminy Baranów  

 

1. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię ( imiona):  ................................................................................................................  

2. Nazwisko:  .......................................................................................................................  

3. Data i miejsce urodzenia:  ...............................................................................................  

4. Dane szkoły:  ...................................................................................................................  

a) Nazwa Szkoły:  ..........................................................................................................  

b) Klasa:  ........................................................................................................................  

2. Adres zamieszkania:  .............................................................................................................  

3. Osiągniecia ucznia – kandydata do nagrody: 

1. Szczególne osiągnięcia: 

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

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Średnia ocen rocznych roku szkolnego:  .........................................................................  

3. Uzasadnienie wniosku przez nauczyciela/ wychowawcę: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 ……………………….. …………………………………………… 
 ( miejscowość, data) ( podpis wychowawcy) 

  

 ……………………………... 
   ( podpis dyrektora) 
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a) prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie, 

zawodach sportowych oraz potwierdzenie udziału w konkursach przedmiotowych 

i olimpiadach, zawodach sportowych 

b) prosimy uporządkować osiągnięcia ( powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) 

c) prosimy o przedstawienie osiągnięć ucznia w bieżącym roku szkolnym  

  

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na : 

- przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z przyznaniem Nagrody Wójta Gminy Baranów za wysokie wyniki w nauce, 

szczególne osiągniecia edukacyjne oraz wyniki sportowe zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych); 

- przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu Nagrody Wójta 

Gminy Baranów  

 ………………………………………………………….. 
 (podpis kandydata do nagrody lub opiekuna prawnego)  

  

5. Postępowanie kwalifikacyjne: 

1) Decyzja Komisji kwalifikacyjnej: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2) Podpisy członków Komisji kwalifikacyjnej 

a) Przewodniczący Komisji ……………………………………………………… 

b) Członek Komisji ………………………………………………………………. 

c) Członek Komisji ………………………………………………………………. 

6. Decyzja Wójta Gminy Baranów  

Na podstawie Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki w nauce, 

szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz wyniki sportowe przyznaję nagrodę Wójta 

Gminy Baranów w wysokości  ........................................................................................  

(słownie  ..........................................................................................................................  

……………………………………………………………………………) 

 

 

Baranów, dnia …………………………..  

 …………………………… 
   ( podpis Wójta Gminy) 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego (Rada Gminy) określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki, jeżeli wcześnie został przyjęty
lokalny program w tym zakresie.
Ponieważ na obecną sesję przedłożony został projekt lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Baranów – przedkładany jest również do uchwalenia
projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania tej pomocy.
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