
 

 

UCHWAŁA NR XXI/129/20 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów i nagród Burmistrza  

w ramach  programu  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych   

z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów,  

formy i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach 

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

U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Określa szczegółowe warunki udzielania stypendiów i nagród Burmistrza w ramach programu  

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii 

i Antoniego Lukszandlów, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach stanowiące 

załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Ustala wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody Burmistrza w ramach programu  wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Antoniego i Marii 

Lukszandlów stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Jarosz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2020 r.

Poz. 2501



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/129/20 

Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Szczegółowe warunki udzielania stypendiów i nagród Burmistrza  

w ramach programu  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów,  

ormy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.   Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto 

Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów, zwany dalej "programem” skierowany jest do szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z klas 5-8, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Leżajsk. 

Formy realizacji programu 

§ 2. 1.   Formami realizacji programu są: 

1) Stypendium Burmistrza zwane dalej „stypendium”, 

2) Nagroda Burmistrza zwana dalej „nagrodą”. 

2. Stypendium przyznawane jest za szczególne wyniki w nauce. 

3. Ustala się następujące kategorie nagród: 

1) za szczególne wyniki w nauce, dla absolwentów szkoły podstawowej kończącym naukę w danym roku 

szkolnym, 

2) za wybitne osiągnięcia naukowe, 

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

4. Wysokość przyznanego stypendium nie może być niższa niż 50 zł i wyższa  niż 150 zł miesięcznie. 

5. Wysokość przyznanej nagrody nie może być wyższa niż 1500 zł 

Warunki i tryb przyznawania stypendium i nagród 

§ 3. 1.   Stypendium za szczególne wyniki w nauce  przyznawane jest po ukończeniu klasy 5, 6 i 7 szkoły 

podstawowej 

2. Za szczególne wyniki w nauce uczeń otrzymuje stypendium,  jeżeli spełnia następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskał 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

2) w wyniku klasyfikacji końcowej poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskał 

średnią ocen z następujących przedmiotów: 

a) w klasach 5 i 6 – język polski, historia, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, co 

najmniej 5,50; 

b) w klasie 7 – język polski, historia, język obcy nowożytny (wiodący), matematyka, biologia, geografia, 

fizyka, chemia co najmniej 5,40. 

3. Stypendium za szczególne wyniki w nauce przyznawane jest jeden raz w roku kalendarzowym, 

po zakończeniu zajęć w roku szkolnym, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 10 miesięcy 

począwszy od września danego roku. 

§ 4. 1.   Absolwent szkoły podstawowej może otrzymać nagrodę za szczególne wyniki w nauce jeżeli 

spełnia następujące kryteria: 
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1) w wyniku klasyfikacji końcowej poprzedzającej okres, za który ma być przyznana nagroda uzyskał 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

2) w wyniku klasyfikacji końcowej poprzedzającej okres, za który ma być przyznane nagroda uzyskał średnią 

ocen z następujących przedmiotów: język polski, historia, język obcy nowożytny (wiodący), matematyka, 

biologia, geografia, fizyka, chemia co najmniej 5,40. 

2. Za wybitne osiągnięcia naukowe uczeń może otrzymać nagrodę, jeżeli został laureatem konkursu 

przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty lub na jego zlecenie przez 

podmioty prowadzące działalność edukacyjną. 

3. Nagrody za szczególne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane są jeden raz 

w roku kalendarzowym, po zakończeniu zajęć w roku szkolnym. 

4. Za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe uczeń może otrzymać nagrodę jeżeli spełnia 

następujące kryteria: 

1) został laureatem, finalistą lub zdobywcą miejsc od I - V konkursów artystycznych na szczeblu 

ogólnokrajowym lub międzynarodowym organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej, lub Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze względu na miejsce organizacji konkursu lub 

2) został mistrzem lub wicemistrzem w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji 

indywidualnej lub zespołowej albo był uczestnikiem półfinału lub finału na szczeblu krajowym 

w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny 

Związek Sportowy. 

5. Nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe przyznawane są jeden raz w roku 

kalendarzowym, po zakończeniu zajęć w roku szkolnym. 

§ 5. 1.   Stypendium i nagrody przyznawane są na wniosek, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje dyrektor szkoły. 

3. Wniosek składany jest do Urzędu Miejskiego w Leżajsku, w terminie do 10 lipca. 

4. Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych 

odpowiednio w § 3 lub § 4 programu. 

§ 6. 1.   Stypendia i nagrody przyznaje Burmistrz Leżajska po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję 

do Spraw Stypendiów i Nagród, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Do zadań komisji należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród, 

2) przedstawienie Burmistrzowi Leżajska listy z propozycjami kandydatów do przyznania stypendium 

lub nagrody. 

3. Skład imienny komisji, termin jej posiedzenia oraz jej przewodniczącego ustala zarządzeniem Burmistrz  

Leżajska. 

4. Za pracę w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie. 

5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 

połowy ustalonego składu komisji. 

6. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu komisji rozstrzyga głos przewodniczącego. 

7. Posiedzenia komisji są protokołowane i zawierają imienną listę stypendystów oraz kwoty  

proponowanych stypendiów i nagród. 

8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu. 

§ 7. Burmistrz Leżajska może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę w dowolnym okresie roku.  

W tym przypadku wnioski nie podlegają procedurze określonej w § 6. 
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§ 8. O przyznaniu stypendium oraz nagrody Burmistrz Leżajska zawiadamia rodziców lub opiekunów 

dziecka oraz dyrektora macierzystej szkoły. 

§ 9. 1.   Stypendium wypłacane jest miesięcznie, do 20 dnia każdego miesiąca, na podany we wniosku, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 numer rachunku bankowego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka. 

2. Nagroda wypłacana jest w terminie 30 dni od daty przyznania na podany we wniosku, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 numer rachunku bankowego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1.   Uczeń traci prawo do stypendium: 

1) w przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, 

2) w przypadku podjęcia przez ucznia nauki  w szkole, dla której Gmina Miasto Leżajsk nie jest organem 

prowadzącym. 

2. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Burmistrza 

Leżajska. 

3. Utrata prawa do stypendium i wstrzymanie jego wypłaty następuje z pierwszym dniem miesiąca 

następującym po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie o którym mowa w ust. 1. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/129/20 

Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 25 maja 2020 r. 

WNIOSEK 

 

o przyznanie stypendium/nagrody* Burmistrza  w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Miasto Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów 

1. Wnioskodawca ……………………………………………….. 

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium: 

Imię i Nazwisko ……………………………………………… 

Nazwa szkoły ………………………………………………… 

Rok szkolny …………………………………………………... 

3. Kategoria stypendium/nagrody*: 

a) za szczególne wyniki w nauce; 

b) za wybitne osiągnięcia naukowe; 

c) za wybitne osiągnięcia artystyczne; 

d) za wybitne osiągnięcia sportowe. 

4. Średnia ocen na koniec roku: ………………………… 

5. Ocena z zachowania: ………………………………….. 

6. Szczegółowe uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

7. Numer rachunku bankowego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka: 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dnia …………….     …………………………….. 

       (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

* właściwe podkreślić 
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