
UCHWAŁA NR XI/88/2015
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres 
tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży”

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1.  W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” przyjętego 
uchwałą nr XI/87/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015 roku  przyznawana jest Nagroda 
Wójta Gminy Suchożebry.

§ 2.  Szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 
pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach określa załącznik do uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

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

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 197



Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015

Rady Gminy Suchożebry

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Suchożebry w ramach Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustanawia się „Nagrodę  Wójta Gminy Suchożebry” jako wsparcie rozwoju  uzdolnionych uczniów, 
którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 
chcą się nadal rozwijać oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do 
osiągnięcia.

2. Nagrody przyznawane są raz w roku, w terminie do zakończenia roku szkolnego – za wybitne 
osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym i wypłacane jednorazowo.

3. Nagrody przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Suchożebry i uczęszczającym do klas 
IV, V i VI szkoły podstawowej oraz I, II i III gimnazjum.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody ustala Rada Gminy Suchożebry.

II. Zasady rekrutacji kandydatów do przyznania

Nagrody Wójta Gminy Suchożebry

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić dyrektor szkoły.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, której proponuje się przyznać nagrodę,

b) dane wnioskodawcy,

c) uzasadnienie wniosku wraz z opisem wysokiego osiągnięcia naukowego,  artystycznego lub sportowego 
uzyskanego przez uczniów w ostatnim roku szkolnym,

d) kopie dyplomów, wyróżnień, opinii itp. zdobytych przez ucznia – potwierdzających uzyskanie wysokiego 
wyniku.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Gminy w Suchożebrach w terminie do 5 dni po 
plenarnym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w II semestrze.

2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

III. Zasady Przyznawania Nagrody Wójta Gminy Suchożebry

§ 4. Nagrodę mogą otrzymać:

a) finaliści konkursów artystycznych lub zawodów sportowych o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
międzynarodowym lub laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim,

b) laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

c) uczniowie posiadający średnią ocen klasyfikacyjnych – z ostatniego roku szkolnego – nie niższą niż 5,0 oraz 
ocenę ze sprawowania nie niższą niż wzorową,

d) uczniowie klas VI szkoły podstawowej, którzy na sprawdzianie przeprowadzonym przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną ze wszystkich przedmiotów uzyskali nie mniej niż 90% maksymalnej liczby punktów,
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e) uczniowie klas III gimnazjum, którzy uzyskali z co najmniej jednej części egzaminu gimnazjalnego (części 
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego) nie mniej niż 90% maksymalnej liczby 
punktów.

§ 5. 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest  od: rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na 
ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 4.

2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są 
w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch, lub kilku wysokich wyników 
naukowych lub artystycznych, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna.

2. Komisję Stypendialną powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy, określa jej skład osobowy 
i wyznacza przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, 
niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków.

4. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium,

2) zaopiniowanie kandydatów do nagrody,

5. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 
połowy  ustalonego składu.

6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7. Komisja po dokonaniu oceny wniosków przedkłada Wójtowi Gminy Suchożebry propozycję nagród oraz 
listę pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do nagród.

IV. Postanowienia końcowe

§ 7. Program realizowany będzie ze środków własnych Gminy Suchożebry w wysokości określonej przez 
Radę Gminy Suchożebry w uchwale budżetowej na dany rok.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska
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