
UCHWAŁA NR XXIX/164/2021
RADY GMINY PIONKI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pionki dla uczniów szkół 
podstawowych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące Gminę Pionki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1327 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Pionki dla uczniów szkół podstawowych 
za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące Gminę Pionki w ramach realizacji Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Pionki, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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Załącznik 
do Uchwały Nr  XXIX/164/2021
Rady Gminy Pionki
z dnia 30 marca 2021 r.

Regulamin
przyznawania stypendium Wójta Gminy Pionki  dla uczniów szkół podstawowych

za wyniki w nauce i  inne osiągnięcia promujące Gminę Pionki

§  1.  Stypendium  może  otrzymać  uczeń,  pobierający  naukę   na  terenie  Gminy  Pionki
uczęszczający do szkoły podstawowej  klas IV-VIII,  dla której organem prowadzącym jest Gmina
Pionki.

§  2.  1.  Dyrektor  szkoły  składa  wnioski  o  przyznanie  stypendium  za  końcowo-roczne
osiągnięcia  uczniów  -  w  Gminnym Zarządzie  Oświaty  i  Wychowania  w  Pionkach  w  terminie
do  30  czerwca  każdego  roku  -  za  uprzednią  zgodą  rodzica,  opiekuna  prawnego  lub  osoby
(podmiotu)  sprawującej  pieczę  zastępczą  nad  uczniem.  Wzór  wniosku  stanowi  załącznik
do Regulaminu.

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wniosek  niekompletny,  który  nie  zostanie  uzupełniony  w  terminie  7  dni  od  dnia

zawiadomienia wnioskodawcy o brakach formalnych - pozostaje bez rozpatrzenia.   
4. Wójt  Gminy  Pionki  dokonuje  weryfikacji  złożonych  wniosków,  przydziela  kwotę

stypendium i ustala  listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.

§  3.  1.  Wójt  Gminy  Pionki przyznaje  stypendia  uczniom  za  osiągnięcia   uzyskane
w danym roku szkolnym, które są wypłacane jednorazowo do końca sierpnia, w formie gotówki,
w punkcie kasowym mieszczącym się  w  Urzędzie Gminy Pionki  lub przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez  rodzica,  opiekuna  prawnego  lub  osobę  (podmiot)  sprawujący pieczę
zastępczą nad uczniem.

2.  Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  stypendia  Wójta  Gminy  Pionki,
określa uchwała budżetowa na dany rok.

3. Wysokość środków finansowych o których mowa w ust. 2, winna zabezpieczyć potrzeby
na wypłatę stypendiów Wójta Gminy Pionki, ustalonych według zasad określonych w § 4. i  § 5.

§ 4. 1. Uczniowie, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen:

a)  5,8 - w szkołach podstawowych w  kl. IV-VI otrzymują stypendium w wysokości
   500 zł. dla ucznia,

b)  5,5 - w  kl. VII-VIII otrzymują stypendium w wysokości 700 zł.  dla  ucznia.
                                                             
§ 5. 1. Uczniowie, którzy spełnili warunek określony § 4 i znaleźli się w gronie 10 uczniów

w gminie z najwyższą ogólną ilością punktów za osiągnięcia opisane w § 6  otrzymują stypendia
dodatkowo  w wysokości od 200  do 400 zł.   

§  6.  1.  Punktowane  będą  osiągnięcia  w  nauce,  w  konkursach  przedmiotowych,
artystycznych,  zawodach  sportowych,  prace  w  organizacjach  i  stowarzyszeniach  na  rzecz
społeczności szkolnej i lokalnej oraz wyniki sprawdzianu CKE.

 2.    Za uzyskane osiągnięcia uczeń może otrzymać następującą liczbę punktów:
1)  1 pkt za każdą 0,1 ponad średnią oceny rocznej 5,8 w kl. IV-VI szkołach podstawowych;
2)  1  pkt  za  każdą  0,1  ponad  średnią  oceny  rocznej  5,5  w  kl.  VII-VIII  w  szkołach
podstawowych;
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3)  za  olimpiady  przedmiotowe,  konkursy  organizowane  przez  MEN  i  Mazowieckiego
Kuratora Oświaty:

Etap konkursu I miejsce II miejsce III miejsce

Etap  rejonowy
(powiatowy)

9 8 7

Etap wojewódzki 13 12 11

Etap centralny 17 16 15

4) Inne konkursy:
a) przedmiotowe, artystyczne, zawody sportowe

 

       

b) 3 pkt  za osiągnięcia (drużynowe, zespołowe) na poziomie konkursów opisanych w § 6  ust. 2 pkt
4) lit. a  bez względu, które miejsce zajęła drużyna  (zespół),
c)  w  przypadku  konkursów  i  zawodów  sportowych,  w  pierwszej  kolejności  punktowane
są osiągnięcia indywidualne,
d) w przypadku udziału ucznia w konkursie wieloetapowym, należy podać ostatni rozegrany etap,
którego dotyczy składany wniosek lub ten, który uznany jest jako korzystniejszy dla ucznia.
Nie sumuje się punktacji poszczególnych etapów tego samego konkursu.

5) sprawdzian CKE dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej: 
a) po 1 pkt za wynik w zakresie 90 – 95 % punktów w każdej części sprawdzianu 
b) po 2 pkt za wynik powyżej 95 % w każdej części sprawdzianu
c) po 3 pkt za 100 % punktów w każdej części sprawdzianu.

6) praca na rzecz społeczności szkolnej w organizacjach szkolnych (samorząd uczniowski,  inne
organizacje  działające  w  szkole)  lub  w  stowarzyszeniach,  wolontariacie  i  organizacjach
działających na terenie  Gminy Pionki:

a) 1 pkt za pracę na rzecz społeczności szkolnej w organizacjach szkolnych;
b) 2 pkt za pracę w stowarzyszeniach, wolontariacie i innych organizacjach działających
na terenie Gminy Pionki.

§ 7. Przyznanie stypendium potwierdzane jest dyplomem dla ucznia. 

Etap konkursu I miejsce II miejsce III miejsce

Etap gminny 4 3 2

Etap rejonowy
(powiatowy)

8 7 6

Etap wojewódzki 12 11 10

Etap międzynarodowy
ogólnopolski

16 15 14
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Załącznik  do 
Regulaminu przyznawania stypendium  Wójta Gminy Pionki  
dla uczniów szkół podstawowych  za  wyniki w nauce i  inne osiągnięcia 
promujące Gminę Pionki                                                                                                    

Wnioskodawca (dyrektor) ………………………...……………   

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pionki dla uczniów szkół podstawowych  

za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące Gminę Pionki

I. Dane o  kandydacie/uczniu:
1. Imię nazwisko……………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa szkoły /klasa/rok/…………………………………………………………………………………………
II. Udokumentowanie osiągnięć za rok szkolny………./………./zgodnie z regulaminem/.
1.Ocena zachowania: ……………………………………………………………………………………………….
2.Średnia ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych:/niepotrzebne skreślić

- klasyfikacja roczna          ……………                                                                                                                                              

wypełnia wnioskodawca
3.Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium…………………….za rok szkolny……./……….
   (za  wyniki w nauce i  inne osiągnięcia promujące gminę)

1)……………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………
6)……………………………………………………………………………………………………………………
7)……………………………………………………………………………………………………………………
8)……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                     ………………………………………………
                                                                                                                                  (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Uwaga!
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione –za zgodność z oryginałem kserokopie                  
dokumentów potwierdzające w/w osiągnięcia.
4. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Wójta Gminy Pionki o przyznanie stypendium za osiągane wyniki w zakresie 
obowiązujących zajęć edukacyjnych lub za wysokie osiągnięcia naukowe w dyscyplinach wiedzy dla mojego dziecka.
Proszę o: wypłatę kwoty stypendium w formie gotówki/przekazanie kwoty stypendium na niżej podane konto bankowe*:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
przyznania Stypendium Wójta Gminy Pionki  dla uczniów szkół podstawowych  za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
promujące Gminę Pionki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych).

.........................................................................
                   /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub osoby  

                                                                                                  (podmiotu) sprawującej pieczę zastępczą nad uczniem/

*właściwe podkreślić
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