Załącznik do Uchwały Nr XXVI/193/08
Rady Gminy w Działdowie
z dnia 1 września 2008 r.
Regulamin
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe.
§1
1.

Stypendium Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zwane dalej
„stypendium”, może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Działdowo.

2.

Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie:
a) klas V-VI szkoły podstawowej;
b) klas II-III gimnazjum.

3.

Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce uczniowi, który jednocześnie:
a) uzyskał średnią z ocen co najmniej 5,0;
b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania;
c) uzyskał powyżej 70% max. liczby punktów ze sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego - w przypadku
uczniów kończących naukę na danym etapie edukacyjnym.
2) za osiągnięcia sportowe uczniowi, który jednocześnie:
a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5;
b) uzyskał bardzo dobrą ocenę z zachowania;
c) został laureatem powiatowych, wojewódzkich lub krajowych konkursów, olimpiad i turniejów.

4.

W przypadku jednakowej ogólnej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów o przyznaniu stypendium
decyduje średnia z przedmiotów wiodących:
a) dla uczniów szkół podstawowych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia,
przyroda, język obcy;
b) dla uczniów szkół gimnazjalnych z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, biologia,
geografia, fizyka, chemia, język obcy.
§2

1.

Liczbę stypendiów oraz ich wysokość na rok szkolny określa Wójt Gminy, uwzględniając wysokość
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2.

Stypendium wypłaca się jednorazowo na koniec roku szkolnego, w którym uczeń spełnił warunki
określone w § 1 regulaminu, ze środków budżetu Gminy.
§3

Stypendia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu określonego w § 4 ust. 1
regulaminu.
§4
1.

Kandydatów do stypendium typuje:
1) wychowawca klasy;
2) dyrektor szkoły,
przedkładając Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania wniosek wraz z uzasadnieniem sporządzony na
formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.

2.

Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu wniosków, o których mowa w ust.1, wskazuje jednego ucznia
w danej kategorii wiekowej spełniającego kryteria określone w § 1 ust. 3 pkt. 1 i jednego spełniającego
kryteria określone w § 1 ust. 3 pkt. 2.

3.

W przypadku uzyskania przez kilku uczniów równorzędnych wyników Rada Pedagogiczna pod uwagę
bierze wyniki olimpiad i konkursów przedmiotowych lub średnią ocen z poprzedniego semestru albo roku
szkolnego, a także prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.

4.

Wnioski o przyznanie stypendium, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia
Wójtowi Gminy w terminie do 7 dni przed datą zakończenia roku szkolnego.
§5

Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom od Wójta Gminy Działdowo, którego
kserokopię załącza się do arkusza ocen ucznia.

