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UCHWAŁA NR xxlvl16 /2012
RADY GMINY w Czermnie
z dnia Ż3listopada 2012 r.

w sprawie: ustanowienia sĘpendium dla uczniów uzdolnionych

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 i art. 18 ust.2 pk 14a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. |59| z 200l r. z późn. zrn.)

i art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 199l r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr
256 poz.2572 z 2004 r. z p6źn. zm.) Rada Gminy w Czerminie

uchwala się co następuje:

s1

1. Ustanawia się st}pendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do

szkół ponadgimnazjaĘch, w kórych nauka kończy się egzaminem
maturalnym.

2.Podstawąprzyznania st}pendium będzie średnia ocen na świadectwie
ukończenia gimnazjum w wysokości _ 5,00

$2

Szczegółowe zasady przymawania i wypłaty sĘpendium okeśla się w
regulaminie, kórego treść ustala się w poniższych paragrafach.

s3

SĘpendium przyznaje się dla uzdolnionych ucmiów - kończących naukę w
Gimnazjum w Czerminie w danym roku szkolnym.

s4

Warunkiem przyznania stypendium jest kontynuowanie nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

ss
o stypendium mogą ubiegaó się uczrriowie, którzy uzyskali średniąocen 5,00

iwyżej na świadectwie ukończenia gimnazjum.



s6
[Jbiegający się o stypendium składa wniosek o stypendium wg wzoru podanego

w Załączrriku Nr l do UchwĄ do dnia 3l sierpnia.

s7
Stypendium prryznaje się na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej, z
zastrzeżeniem $ 9' $ l 1' $ 12' $ 13.

s8
1. Warunkiem wypłaty sĘpendium w szkole ponadgimnazjalnej w kolejnych

- latach nauki jest uzyskanie średniej z ocen końcoworocznych 4, 50 w klasie
pielwszej oraz 5,00 w kolejnych latach nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
potwierdzonych świadectwem.

2. Stypendium może byó przynztne uczniowi za wysokie w;łtiki w nauce w
ramach posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w budŹecie gminy.

Przyznawanie st)pendium następuje z zachowaniem kolejności w sposób

uwzględniający pierwszeństwo uczniów, którzy osiągnęli najwyższąśrednią
ocen, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na wypłaty wydzielonych w
budżecie gminy.

$e

SĘpendia przyznawane są przez komisję powołaną przez Przewodniczącego
Rady Gminy w składzie:

- dl.rektor gimnazjum,
- wychowawca klasy lub pedagog szkolny,
- przewodniczący Komisji oświaĘ' Sporhr i Spraw Socjalnych Rady

Gminy.

s10

Decyzje Komisji zatwierdza Przewodniczący Rady Gminy.



s1r
W1płata sĘpendium w kwocie 100 zł dokon}'wana będzie co miesiąc przez

okres zajęć dydaktycznych (wrzesień - czerwiec), to jest l0 miesięcy w roku.

s12
wypłacanie stypendium zaprzestaje się' gdy:

a) so?endysta przerwał naukę,

b) stypendysta nie przedstawił świadectwa szkolnego do dnia
31 sierpnia.

s13
W1płaĘ i rozliczenia sĘpendium dokonuje Gminny Zespoł oświatowy w
Czerminie, po otrz}łnaniu zatwierdzonego protokołu komisji sĘpendialnej
i zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej.

$14
Ustala się wzór wniosku o stypendium, jako załącznik Nr 1 do UchwĄ.

sls
Z dniem wejścia w źrycie niniejszej UchwaĘ traci moc Uchwała Nr
XyIl94/2008 z dni.a 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia sĘpendium dla
uczniów'

s1ó
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

$17
Uchwała wchodzi w źrycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowyn
WojewódŹwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do uczniów uczęszczających
do III klasy Gimnazjum w Czerminie w roku szkolnym 201212013 oraz w
kolejnych latach szkolnych.

o o'5V' 3 p2'ł'qż4cY
ą a n' ć ń4,'1 Nv/'vle'/
llttllt';łłtll'!*'''



Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXxIl/ 116 /2012
Rady Gminy w Czermnie
z ón.23 listop^da 20L2 f.

WNIOSEK
o stypendium Rady Gminy w czermni€

składany w Gimnazjum w Czermnie.

l. Uczeń ubiegający się o stypendium:

Imię i nazwisko'.. . '...... '... 'PESEL.

Data i miejsce urodzenia. . . . . . . . . . .

]miona rodziców

Adres zamieszkania:miejscowość.. . ' . . '.. ' rrr domu. '... '...

kod pocŻowy....................poczta.'

powial..........................woj.

tel. . . .... ....... ... ..

2. Informacja o szkole ponadgimnazjalnej' w której lczeń zamierza
konĘnuować naukę.

Nazwainumer....

Adres: ul. ..........nrbudynku......kodpocŹ................



-2-
3. opinia naucryciela rekomendującego na temat ucznia' jego wyników w
nauce :

(podpis nauczyciela)

(imię i nazwisko uczrria) (imię i nazwisko roclzica lub
opiekuna gawnego)

(miejscowość, data) (podpis ucznia) (podpis rodzica lub opiekuna)


