
UCHWAŁA NR XXIX/224/13
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227 poz. 1658, z 2007r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 
1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,  poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 827) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 
594 i 645) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się warunki  przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków. 

§ 2. Jednorazowe stypendium Wójta Gminy Wilków przyznawane jest uczniom klas VI szkół 
podstawowych i klas III gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wilków lub uczących się w szkołach 
funkcjonujących na terenie Gminy Wilków, z uwzględnieniem uregulowań § 3 i § 4. 

§ 3. 1. Jednorazowe stypendium  przyznaje się  uczniom, odrębnie dla szkół podstawowych – pn. „Super 
Uczeń” i gimnazjum – pn. „Super Gimnazjalista”, którzy otrzymali łącznie największą liczbę punktów 
z wszystkich kategorii z zastrzeżeniem, że: 

1) dla zajęcia I miejsca wymagane jest uzyskanie minimum 90 punktów, 

2) dla zajęcia II miejsca wymagane jest uzyskanie minimum 80 punktów, 

3) dla zajęcia III miejsca wymagane jest uzyskanie minimum 70 punktów.

2. Ustala się wysokość jednorazowego stypendium pn. „Super Uczeń” dla uczniów szkół podstawowych: 

1) za zajęcie I miejsca –  1.000,00 zł, 

2) za zajęcie II miejsca –    700,00 zł, 

3) za zajęcie III miejsca –   400,00 zł.

3. Ustala się wysokość jednorazowego stypendium pn. „Super Gimnazjalista” dla uczniów gimnazjum: 

1) za zajęcie I miejsca  – 1.500,00 zł, 

2) za zajęcie II miejsca – 1.000,00 zł, 

3) za zajęcie III miejsca  –  500,00 zł. 

§ 4. Ustala się następującą punktację za poszczególne osiągnięcia: 

1) za wyniki w nauce i zachowaniu uzyskane w ciągu 3 lat nauki: w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w 
klasach I -III gimnazjum (maksymalnie 70 punktów) : 

a) średnia ocen: 

- 5,0 - 50 pkt., a za każdą 1/10 średniej powyżej 5,0 – 1 punkt, 

- 4,75 - 4,99 – 40 pkt., 

b) zachowanie: 

- wzorowe – 10 pkt., 

- bardzo dobre – 8 pkt.,
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2) za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich, 
piosenkarskich, itp. uzyskane w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum (maksymalnie 
32 punkty): 

a) w olimpiadach i konkursach  gminnych : I miejsce - 3 pkt., II miejsce - 2 pkt., III miejsce - 1 pkt., 

b) w olimpiadach i konkursach powiatowych: I miejsce - 6 pkt., II miejsce - 4 pkt.,  III miejsce - 2 pkt., 

c) w olimpiadach i konkursach wojewódzkich: I miejsce -15 pkt., II miejsce  - 13 pkt.,  III miejsce - 11 pkt., 

d) za udział w olimpiadach i konkursach wojewódzkich - 8 pkt.;

3) za osiągnięcia sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I – 
III gimnazjum (maksymalnie 32 punkty) : 

a) w zawodach gminnych : I miejsce - 3 pkt., II miejsce - 2 pkt., III miejsce - 1 pkt., 

b) w zawodach powiatowych: I miejsce - 6 pkt., II miejsce - 4 pkt., III miejsce - 2 pkt., 

c) w zawodach wojewódzkich: I miejsce - 15 pkt., II miejsce - 13 pkt., III miejsce - 11 pkt., 

d) za udział w zawodach wojewódzkich - 8 pkt.;

4) za aktywną działalność społeczną w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum  (maksymalnie 
12 punktów): 

a) w samorządzie szkolnym  - maksymalnie 2 pkt., 

b) w organizacjach uczniowskich (SKS, zespoły artystyczne, koła zainteresowań, itp.) - maksymalnie 
2 pkt., 

c) na rzecz szkoły i środowiska – maksymalnie 8 punktów (w tym: promowanie szkoły 
na zewnątrz, udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, praca 
w wolontariacie, czynny udział w akademiach i apelach, itp. - za każdy rodzaj działalności maksymalnie 
2 pkt.). 

§ 5. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Jednorazowe stypendia będą wręczane przez Wójta Gminy Wilków i przedstawiciela Rady Gminy 
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk
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                                                                              Załącznik do uchwały Nr XXIX/224/13 

                                                                              z dnia 15 października 2013r. 

 

 

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków  

 

 

      I.   Informacje o uczniu ubiegającym się o przyznanie jednorazowego stypendium        

                      pn. ………………………………………………………………………..: 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………….................……………………………. 

 

2. Adres ucznia …………………………………………………………..……...………………………………. 

 

3. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów ………………………………….……………………… 

 

      …………………………….………………………………………………………………………………..….. 

 

4. Nazwa i adres szkoły ………………………….……………………………………………………………… 

 

      ……………………………………….……………………………………………………………………….... 

 

II.  Wyniki w nauce i zachowaniu  uzyskane w ciągu 3 lat nauki: dla szkoły podstawowej   

      w klasach IV-VI, dla gimnazjum w klasach I-III (maksymalnie 70 punktów) 
 

 1. Średnia ocen: ……………………………………………………………….. liczba punktów …………......… 

 

 2. Ocena z zachowania:  …………..................................................................  liczba punktów ………...…….. 

 

 

   III. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich,      

      piosenkarskich, itp. uzyskane w klasach IV–VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum   

      (maksymalnie 32 punkty) 

 

1. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla gminnego …………………………………….……………….………. 

 

……………………………………………………….….. miejsce ……………. liczba punktów……………. 

2. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla powiatowego ………………………………….………………….….... 

 

………………………………………………………….. miejsce ……………. liczba punktów…….………. 

 

3. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla wojewódzkiego …………………………………..…………….……... 

 

………………………………………….……………..  miejsce …………..… liczba punktów …......……… 

 

4. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla wojewódzkiego …………………………………………………..…… 

 

……………………………………………………………..………… liczba punktów za udział ……….….. 
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         IV. Osiągnięcia sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w klasach IV–VI szkoły  

                 podstawowej i I–III gimnazjum (maksymalnie 32 punkty) 

 

1. Nazwa zawodów szczebla gminnego …………………………………………….…………………………... 

 

……………………………………………………...…..……. miejsce ………..  liczba punktów…………… 

 

2. Nazwa zawodów szczebla powiatowego ……………………………………………………..………………. 

 

……………………………………………………….……… miejsce ……..….. liczba punktów…………… 

 

3. Nazwa zawodów szczebla wojewódzkiego ……………………………………….………..…………...……. 

 

……………………………………………………………..... miejsce …….….. liczba punktów.…………… 

 

4. Nazwa zawodów szczebla wojewódzkiego………………………………….………………….…..………… 

 

…………………………………………………..………...……….…... liczba punktów za udział……....….. 

 

 

           V.  Osiągnięcia w działalności społecznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum 

(maksymalnie 12 punktów) 

 

1. W samorządzie szkolnym: ………………………………..……..………………………………………..…... 

 

………………………………………………………………………………….…………………………...… 

 

…………………………………………………………………………….……. liczba punktów …………… 

 

2. W organizacjach uczniowskich……………………………….………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………….………………………………….….. 

 

……………………………………………………………………….…….….. liczba punktów …………..… 

 

3. Na rzecz szkoły i środowiska…………………………………………………….…………………………… 

 

…………………………………………………………………………………..…………………………..… 

 

…………………………………………………………………….……..…….. liczba punktów ……………. 

 

 

          VI. Liczba punktów ogółem  ……………………………………………………………………….…..…. 

 

         ……………………………..                                               ….………………..……………………                                        

                  (miejscowość i data)                                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)     

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku                    

z ubieganiem się o stypendium Wójta Gminy Wilków (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 

 

                                                                                     ……………………………………………………..              
                                                                                        (data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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