
  

Uchwała Nr XXII/139/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 29 maja 2008 roku 

 

w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd – uczęszczających do szkół podstawowych i 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218), 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się zasady udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd – uczęszczających do szkół podstawowych i 
gimnazjum, połoŜonych na terenie Gminy Ujazd, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Ujazd. 

2. Celem stypendiów naukowych i specjalnych jest wspieranie zainteresowań i talentów 
uczniów, motywowanie dzieci i młodzieŜy szkolnej do podejmowania wysiłku na 
rzecz samorozwoju i szkoły, promowanie działań prospołecznych, wolontariatu. 

§ 2 

Środki finansowe przeznaczone na stypendia naukowe i specjalne przewidziane są w budŜecie 
Gminy Ujazd. 

§ 3 

1. Stypendia naukowe i specjalne przyznaje Burmistrz Ujazdu, na wniosek komisji 
stypendialnej, w skład której wchodzą: 

- radny będący członkiem właściwej do spraw oświaty komisji Rady  
Miejskiej w Ujeździe, 

- przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe, 

- przedstawiciel zespołu dyrektorów szkół, dla których organem  
prowadzącym jest Gmina Ujazd. 

2. Komisję stypendialną powołuje Burmistrz Ujazdu w drodze zarządzenia. 



§ 4 

1. Stypendia naukowe i specjalne przyznaje się jednorazowo w kwocie pienięŜnej raz w 
roku, w dniach poprzedzających Dzień Edukacji narodowej. 

2. Stypendia wręczane są uczniom podczas uroczystości gminnych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. 

§ 5 

1. Kandydatów do stypendiów zgłaszają w formie wniosku wg wzoru stanowiącego 
załącznik do uchwały, następujące podmioty: 

1) organ szkoły, 
2) fundacja, stowarzyszenie bądź organizacja, zrzeszające dzieci  

i młodzieŜ szkolną lub działające na ich rzecz. 
2. Kandydaci do stypendiów zgłaszani są w okresie od 1 do 30 września  

kaŜdego roku. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Zarząd Oświaty  
w Ujeździe. 

§ 6 

Stypendium naukowe przyznawane jest uczniowi za udokumentowane: sukcesy 
przedmiotowe, artystyczne, sportowe i działalność prospołeczną, w tym pracę na rzecz 
społeczności szkolnej, lokalnej, ludzi potrzebujących pomocy, który  
w roku szkolnym poprzedzającym dzień przyznania stypendium: 

1. uzyskał z wszystkich przedmiotów nauczania średnią ocen nie niŜszą niŜ 4,75 i co 
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz 

2. włączał się w organizację konkursów i brał w nich udział, uczestniczył takŜe w 
konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach lub odnosił sukcesy w 
zawodach w województwie (I-III miejsce) – o ile zawody kończą się etapem 
wojewódzkim i / lub w kraju (I-X) miejsce w zawodach ogólnopolskich) oraz 

3. prowadził działalność na rzecz innych: słabszych, starszych, pokrzywdzonych, bądź 
podejmował działania na rzecz, np. wystroju, estetyki otoczenia (klasy, boiska, 
obejścia szkoły). 

 

§ 7 

Stypendium specjalne przyznawane jest uczniowi – mającemu co najmniej ocenę bardzo 
dobrą z zachowania – za stałą działalność na rzecz środowiska szkolnego i osób 
potrzebujących pomocy, który przez cały czas nauki w danej szkole prezentował postawę 
prospołeczną, a w szczególności: 

1. działał aktywnie na rzecz innych ludzi (słabszych, starszych, pokrzywdzonych) lub na 
rzecz społeczności lokalnej, szkolnej itp. - indywidualnie lub w ramach fundacji, 
stowarzyszeń i organizacji, 

2. został doceniony / wyróŜniony na etapie co najmniej wojewódzkim za działalność 
akceptowaną przez szkołę, 



3. organizował lub inicjował szczególnie wartościowe akcje charytatywne  
w szkole, w środowisku rówieśniczym, parafii, itp., 

4. organizował imprezy szkolne / międzyszkolne, np. kulturalne, sportowe i brał w nich 
aktywny udział, 

5. działał w organizacji szkolnej – jako lider przedsięwzięć podejmowanych przez dzieci 
i młodzieŜ. 

§ 8 

Stypendium wynosi od 200 zł do 500 zł w zaleŜności od stopnia osiągnięć oraz ilości 
zakwalifikowanych uczniów. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 

       Przewodniczący obrad 

        Jan KałuŜny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do 
uchwały w sprawie 
udzielania 
stypendium 

WNIOSEK  

o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej / Gimnazjum 

  

Data złoŜenia wniosku: ........................................................................ 

(wypełnia Urząd Miejski w Ujeździe) 

  

1.      Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 

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

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

2.      Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa: 

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

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

Uzasadnienie wniosku: 

1.      Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa / artystyczna /  

sportowa): ....................................... 

1.      średnia ocen: ............................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



    
 
Uchwała Nr XXII/140/2008 

     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 29 maja 2008r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróŜniania najlepszych absolwentów 
szkół Gminy Ujazd 
 
 
   Na podstawie art. 18.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,1337 z 2007r.Nr 138,poz. 974, Nr 
173.poz. 1218)Rada Miejska  w Ujeździe uchwala  co następuje : 
 
      § 1 
 
W regulaminie  wyróŜniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd stanowiącym 
załącznik do uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2002 roku nr XLIII/238/2002, punkt 2 
rozdziału II otrzymuje brzmienie: „ Dyrektor ma prawo do zgłoszenia po jednym 
kandydacie z najwyŜszą średnią z kaŜdej klasy, nie mniejszą jednak niŜ 5,0”. 
 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 


