
 

 

UCHWAŁA NR XLII/368/2014 

RADY GMINY KORZENNA 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Korzenna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Korzenna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się  regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Korzenna, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. 1) Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie o którym mowa w § 1 uchwały określa corocznie 

Rada Gminy Korzenna. 

2) Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim mowa w ust. 1 będą środki własne budżetu Gminy Korzenna 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.    

  

  Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 2623



          Załącznik Nr 1 

          do Uchwały Nr XLII/368/2014 

          Rady Gminy Korzenna 

          z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna, określa 

szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

2. Regulamin adresowany jest do uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna 

uczęszczających do: 

1) szkół podstawowych klas od IV-VI, 

2) gimnazjów. 

3. Formą wspierania edukacji jest stypendium Wójta Gminy Korzenna za: 

1) szczególne osiągnięcia, 

2) znaczące osiągnięcia artystyczne. 

Stypendium za  szczególne osiągnięcia 

§ 2. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia może być przyznane uczniowi, który legitymuje 

się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał wysokie wyniki w nauce – w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium 

osiągnął średnią ocen ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, co najmniej 5,2, 

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie interdyscyplinarnym,  przedmiotowym lub tematycznym 

organizowanym na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

3) wyróżnia się wybitną aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. 

Stypendia za znaczące osiągnięcia artystyczne 

§ 3. 1. Stypendium za znaczące osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który legitymuje 

się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz uzyskał indywidualnie od I-III miejsca w konkurach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach 

przyznaje się jedno stypendium. 

Zasady i tryb przyznawania stypendium 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły do której uczeń uczęszczał 

w danym roku szkolnym - za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna/. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Korzenna po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Korzenna. 

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności; 

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania ucznia, któremu proponuje się przyznać stypendium 

2) dane wnioskodawcy (nazwa szkoły – pieczęć) 

3) klasę do której uczeń uczęszczał , 

4) średnią ocen na koniec roku szkolnego, 

5) ocenę z zachowania, 
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6) uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć uzyskanych przez ucznia w ostatnim roku szkolnym, 

7) zgodę rodzica/prawnego opiekuna/ na złożenie wniosku i przetwarzanie danych osobowych. 

4. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopie 

dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 2 i § 3 regulaminu. 

5. W razie zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za szczególne osiągnięcia oraz stypendium 

za znaczące osiągnięcia artystyczne przyznaje się jedno stypendium. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Korzenna nie stanowi roszczenia o jego 

przyznanie. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego. 

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany 

rok kalendarzowy oraz liczby uczniów spełniających kryteria określone niniejszym regulaminem. 

3. Wysokość stypendium określa Wójt Gminy Korzenna z tym zastrzeżeniem, że kwota stypendium 

dla jednego ucznia nie może przekroczyć 1000 zł. 

4. O przyznaniu stypendium Wójta Gminy Korzenna powiadamia się na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica 

(opiekuna prawnego) ucznia. W zawiadomieniu o przyznaniu stypendium określa się w szczególności 

wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty. 

5. Stypendium wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego w kasie Urzędu Gminy Korzenna 

lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego opiekuna/. 

6. Uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje pamiątkowy dyplom, który  Wójt Gminy Korzenna 

wręcza w sposób uroczysty. 

7. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości. 

  

  Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
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