UCHWAŁA NR XVI/96/2012
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 26 stycznia 2012 roku.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,
będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Janikowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 41 i 42 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 i 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w
związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 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 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 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 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz.1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887
i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących
absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Janikowo;
2) uczniu – naleŜy przez to rozumieć ucznia, absolwenta szkoły, o której mowa
w pkt. 1 w wieku powyŜej 12 lat.
§ 3. 1. Program, o którym mowa w § 1 realizowany jest poprzez przyznawanie
uczniom jednorazowego stypendium.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku
szkolnym, w którym składany jest wniosek.
3. Stypendium przyznawane jest:
1) uczniom osiągającym wyróŜniające wyniki w nauce;
2) uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie,
działalności artystycznej;
3) laureatom lub finalistom wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad lub
konkursów przedmiotowych.

§ 4. Warunkiem otrzymania stypendium za wyróŜniające wyniki w nauce jest
uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niŜ 5,0 i wzorowej oceny z zachowania na koniec roku
szkolnego, w którym składany jest wniosek.
§ 5. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
sporcie, działalności artystycznej jest uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niŜ 4,0 i bardzo
dobrej lub wzorowej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest
wniosek oraz łączne spełnienie następujących kryteriów:
1) podejmowanie działań w zakresie rozwijania uzdolnień w jednej z dziedzin:
naukowej,
sportowej
lub
artystycznej,
potwierdzone uczestnictwem
w przedsięwzięciach, konkursach, wystawach, publikowaniem prac itp. o zasięgu
co najmniej wojewódzkim;
2) uzyskanie nagród, wyróŜnień i dyplomów w wyŜej wymienionych
przedsięwzięciach.
§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest takŜe dla uczniów, którzy są laureatami
lub finalistami wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów
przedmiotowych.
2. Warunkiem otrzymania stypendium dla uczniów, o których mowa w ust. 1 jest
uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niŜ 4,5 i bardzo dobrej lub wzorowej oceny
z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.
§ 7. 1.Przyznanie stypendium i jego wypłata następuje na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złoŜyć:
1) dyrektor szkoły;
2) rodzic (prawny opiekun);
§ 8. 1.Wniosek o przyznanie stypendium naleŜy składać w terminie do 20 lipca
kaŜdego roku w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 naleŜy dołączyć kopię świadectwa szkolnego,
zaświadczeń i dyplomów i innych dokumentów, które uzasadniają osiągnięcia kandydatów
potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, jeŜeli:
1) nie zawiera informacji pozwalających stwierdzić okoliczności uprawniające do
otrzymania nagrody;
2) wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały załączone do niego wymagane
dokumenty;
3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody, np.
w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki otrzymania stypendium, określone w
niniejszej uchwale;
4) złoŜony został po terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wnioski złoŜone w terminie i spełniające wymogi formalne, określone w § 8
ust. 2 i 3 niniejszej uchwały podlegają rozpatrzeniu przez komisję powołaną przez Burmistrza
Gminy i Miasta Janikowo.
2. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 jest przedstawiciel Burmistrza
Gminy i Miasta Janikowo.
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3. Komisja dokonuje wyboru wniosków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza z posiedzenia protokół, zawierający listę
osób, którym przyznano nagrody oraz kwoty przyznanych nagród i przedstawia Burmistrzowi
Gminy i Miasto Janikowo do akceptacji.
§ 11. 1. Nagrody są finansowane z budŜetu Gminy Janikowo.
2. Wysokość nagród ustala corocznie Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
w zaleŜności od środków finansowych, jakie zostaną zarezerwowane na dany rok w uchwale
budŜetowej przyjętej przez Radę Miejską w Janikowie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/96/ 2012
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w
ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.

W niniejszej uchwale określone zostały szczegółowe zasady i tryb przyznawania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu realizacji Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Janikowo. Ww. program przyjęty został przez Radę Miejską
w Janikowie uchwałą Nr IV/85/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
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Załącznik
do uchwały Nr XVI/96/2012
Rady Miejskiej Janikowo
z dnia 26 stycznia 2012r.
Wniosek o przyznanie stypendium

1. Rodzaj stypendium (właściwe podkreślić):
1) za wyróŜniające wyniki w nauce;
2) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sporcie, działalności artystycznej;
3) dla laureatów lub finalistów wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad
lub konkursów przedmiotowych.

2. Informacje o kandydacie:
1) Imię, imiona kandydata ……………………………………………………………
2) Nazwisko kandydata ………………………………………………………………
3) PESEL……………………………………………………………………………....
4) Adres zamieszkania, telefon………………………………………………………...
5) Szkoła, do której uczęszczał kandydat ……………………………………………...
6) Klasa …………………………………………………………………………………
7) Średnia ocen…………………………………………………………………………
8) Ocena z zachowania …………………………………………………………………
Załącznik: kserokopia świadectwa szkolnego, zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty
uzasadniające osiągnięcia (potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem)

…………………………………………
(data i podpis osoby składającej wniosek)

WyraŜam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do niniejszego programu oraz na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.)

……………………………………
(data i podpis ucznia)
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