
UCHWAŁA NR 135/XX/20 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium i nagrody Wójta Gminy 
Wysokie Mazowieckie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 i 1378), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327) 
oraz art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 2029) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady przyznawania i wypłacania uczniom stypendium i nagrody Wójta Gminy Wysokie 
Mazowieckie, na warunkach i w trybie ustalonym w Regulaminie przyznawania stypendium naukowego 
i nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 309/XXXVII/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 
2014 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta 
Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3127; z 2018r. poz. 3370, z 2019r. 
poz. 4584). 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 135/XX/20 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

§ 1. 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania i wypłacania uczniom stypendium i nagrody Wójta 
Gminy Wysokie Mazowieckie za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

2. Stypendium, nagroda może być przyznana uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkałych na 
terenie Gminy Wysokie Mazowieckie. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów i nagród ustala corocznie Rada Gminy 
Wysokie Mazowieckie uchwałą budżetową. 

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy tj. od września do czerwca danego roku szkolnego. 
Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom w ratach miesięcznych, w terminie do dnia 20 każdego 
miesiąca, na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego. 

5. Nagroda może być przyznana jednorazowo, w formie rzeczowej lub finansowej, w wysokości 
nie przekraczającej 1000 zł. 

§ 2. 1. Stypendium, nagroda ma charakter motywacyjny.  

2. Stypendium, nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania 
wykraczają poza program szkolny lub może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub 
sportowymi. 

§ 3. Uczniowi może być przyznane równocześnie stypendium i nagroda za szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe. 

§ 4. Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi, który spełnił co 
najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,20 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania, 

2) był laureatem wojewódzkiego konkursu, olimpiady przedmiotowej, 

3) był laureatem lub finalistą ogólnopolskiego konkursu, olimpiady przedmiotowej, 

4) był laureatem konkursu tematycznego na etapie wojewódzkim, który na koniec roku szkolnego uzyskał 
średnią ocen minimum 4,75. 

§ 5. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie 
następujące kryteria: 

1)  uzyskał jedno z czterech pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu  co 
najmniej wojewódzkim – organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy 
w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej lub uzyskał jedno z czterech pierwszych miejsc 
w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez 
Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
i należy do podstawowego składu drużyny, bądź został powołany do wojewódzkiej kadry młodzieży 
w swojej dziedzinie sportu, 

2)  posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania 
fizycznego. 

§ 6. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie 
następujące kryteria: 

1) był uczestnikiem ogólnopolskiego lub laureatem miejsc od pierwszego do trzeciego wojewódzkiego 
konkursu, przeglądu, festiwalu lub odniósł sukces rangi międzynarodowej, 
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2) posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów 
artystycznych. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody mogą składać: 

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy; 

2) stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe, kulturalne, itp. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie określa załącznik 
do regulaminu. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie, w terminie do 25 września każdego 
roku. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenie z zachowania ucznia oraz uzyskanej średniej ocen za ostatni rok 
szkolny lub kserokopię świadectwa ucznia, 

2) dokumentację potwierdzającą osiągniecia artystyczne lub sportowe. 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 8. Stypendium, nagrodę przyznaje Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, w terminie do 31 października 
każdego roku. 

§ 9. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 4-6 
regulaminu. 

§ 10. Listę stypendystów oraz nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik  
do Regulaminu przyznawania stypendium naukowego 

 i nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

□ za szczególne osiągnięcia naukowe 

□ za szczególne osiągnięcia artystyczne 

□ za szczególne osiągnięcia sportowe 

□ nagroda Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

1. Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko lub nazwa: ……………...………..……………………………………..……………… 

Adres zamieszkania lub siedziby: ………………………………………………………….…………… 

Numer telefonu/e-mail: ……………………………………………………….………………………… 

2. Dane kandydata do otrzymania stypendium/nagrody:  

Imię i nazwisko: ……………..……...………..……………………………………………….………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….………….… 

Nazwa szkoły/klasa do której uczeń uczęszczał w ostatnim roku szkolnym: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3. Uzasadnienie:  

Średnia ocen za ostatni rok szkolny:......................................................................................................... 

Ocena z zachowania za ostatni rok szkolny:............................................................................................. 

Osiągnięcia: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Opinia Wychowawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

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

 (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis Wnioskodawcy) 
*) niepotrzebne skreślić  

Decyzja Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 
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Na podstawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego i nagrody Wójta Gminy Wysokie 
Mazowieckie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 135/XX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 
30 grudnia 2020 roku 

postanawiam………………………………………..............……………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

  

Wysokie Mazowieckie, dnia..............................................     ........................................................................ 
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
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