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z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art.90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami )
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży określa się
szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla uzdolnionych uczniów w formie stypendium Burmistrza
Brus.
2. Programem obejmuje się uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, zamieszkałych
w gminie Brusy, posiadających wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe lub inne szczególne osiągnięcia (np.
artystyczne).
§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Brus, o których mowa w § 1 określa
Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Brus stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczane w budżecie
Gminy Brusy.
§ 4. Wysokość i liczba stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych
w budżecie Gminy Brusy i ustalana jest corocznie przez Burmistrza Brus w drodze zarządzenia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI-74/03 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 września 2003 r. w sprawie
przyjęcia „Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 15 czerwca 2012 r.

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/105/12
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15 marca 2012 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA BRUS
§ 1. 1. Stypendia mogą być udzielane uczniom klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjów,
zamieszkałych w gminie Brusy, którzy w danym roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny uzyskali
co najmniej dobrą ocenę z zachowania i spełnili jedno z kryteriów w danej kategorii:
1) w kategorii stypendiów za wyniki w nauce:
a) są co najmniej finalistami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego
uwzględnionego w kalendarzu Kuratorium Oświaty w Gdańsku lub są co najmniej finalistami
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uwzględnionej w kalendarzu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
lub Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz osiągnęli średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum
4,0;
b) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku szkolnego:
- uczeń szkoły podstawowej minimum 5,2;
- uczeń gimnazjum minimum 5,0;
2) w kategorii stypendiów za osiągnięcia sportowe:
a) zajęli miejsca od I-III w mistrzostwach województwa lub zajęli miejsca od I-III w mistrzostwach
makroregionu lub olimpiadzie centralnej, w zawodach uwzględnionych w kalendarzu Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, odpowiedniego polskiego związku sportowego lub
podmiotu działającego z jego upoważnienia oraz osiągnęli średnią ocen na koniec roku szkolnego
minimum 3,5;
b) są finalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich lub zostali powołani do
kadry narodowej A w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3) w kategorii stypendiów za inne szczególne osiągnięcia (np. artystyczne), którzy są laureatami
konkursów, przeglądów lub festiwali na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim
oraz osiągnęli średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum 3,5.
§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje i maksymalną wysokość stypendium:
1) jednorazowe – w wysokości do 1000 zł,
2) miesięczne – w wysokości do 200 zł miesięcznie na okres do 10 miesięcy.
2. Stypendium jednorazowe może zostać przyznane wyłącznie uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki
w klasie III gimnazjum – maksymalnie 6 uczniów.
3. Kandydatów do stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 mogą typować wyłącznie dyrektorzy
gimnazjów w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa ust. 1 pkt 2 mogą składać:
1) dyrektor danej szkoły,
2) zarząd klubu sportowego lub innej organizacji,
3) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
5. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem i załącznikami, składa się do Gminnego
Zarządu Oświaty w Brusach w terminie do 15 lipca każdego roku.
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6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Do wniosku dołącza się:
1) kopię świadectwa szkolnego,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub inne szczególne osiągnięcia.
§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Brus, po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej.
2. Skład Komisji Stypendialnej określa Burmistrz Brus w drodze zarządzenia.
§ 4. 1. Stypendium wypłacane jest w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach
ucznia/prawnym opiekunom lub przekazywane na wskazane we wniosku konto bankowe.

rodzicom

2. Uczniowi może być udzielone w danym roku jedno stypendium niezależnie od ilości i doniosłości
osiągnięć.
3. W przypadku, kiedy liczba złożonych wniosków jest wyższa od liczby stypendiów możliwych do
udzielenia na dany rok szkolny, o udzieleniu stypendium decyduje średnia ocen a w dalszej kolejności inne
osiągnięcia ucznia.
Załącznik
do Regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza Brus
Brusy, dnia .......................................
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Wnioskodawca
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Brus za osiągnięcia w nauce /sportowe/inne szczególne
osiągnięcia*
1. Imię i nazwisko ucznia - ...........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia - ........................................................................................................
3. Adres zamieszkania - ................................................................................................................
4. Nr telefonu - .............................................................................................................................
5. Nr konta bankowego - ..............................................................................................................
6. Czy uczeń otrzymuje inne stypendium w formie pieniężnej - tak/nie *
7. Uzasadnienie wniosku - wypełnia nauczyciel/trener *
Uczeń w roku szkolnym ………. / ………… osiągnął **
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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………………………………………
(czytelny podpis)
8. Nazwa szkoły w roku szkolnym ………. / …………,w którym uczeń uzyskał wybitne osiągnięcia
w nauce, sportowe lub inne szczególne osiągnięcia.
.......................................................................................................................................................
klasa .................... wychowawca ..................................................................................................
ocena z zachowania ucznia .........................................................................................................
średnia ocen .................................................................................................................................
9. Nazwa szkoły w kolejnym roku szkolnym (w przypadku uczniów zmieniających
edukacyjny) ...............................................................................................................................................

etap

.......................................................................................................................................................
...................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu wniosku i załącznikach do
wniosku, w tym danych wrażliwych w celach związanych z przyznawaniem stypendium, 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.).
………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Wykaz załączonych dokumentów *** :
a) kserokopia świadectwa szkolnego,
b) ..................................................................................................................................................
c) ...................................................................................................................................................
………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*

niepotrzebne skreślić

**
należy wykazać konkretne osiągnięcia naukowe, sportowe lub inne szczególne osiągnięcia,
o których mowa w § 1 regulaminu, ewentualnie w kategorii stypendiów za szczególnie wysokie
wyniki w nauce można wykazać inne znaczące osiągnięcia,
***
kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub inne szczególne
osiągnięcia oraz wymogi określone w § 1 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły, do której uczęszczał uczeń

