
UCHWAŁA NR LX/504/14
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 
594 z późn. zm.)  oraz art. 90c ust. 3 pkt 1 i art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala:

§ 1. Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa przyznaje się  uczniom za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia.

§ 2. Stypendystami mogą zostać uczniowie, którzy są uczniami klas IV – VI szkół podstawowych lub klas  
gimnazjalnych I - III, dla których Gmina Jędrzejów jest organem prowadzącym.

§ 3. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej  uczeń uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnął 
za rok szkolny średnią ocen minimum 4,75

2) uczeń w roku szkolnym był  laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych 
lub zawodów sportowych, na szczeblu wojewódzkim lub wyższym.

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o „ Stypendium Burmistrza Miasta „ jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według określonego wzoru,

2) dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających wyniki lub osiągnięcia,o których mowa w § 3.

3) wzór wniosku określa załącznik  do niniejszej uchwały.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej.

3. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

4. Wnioski za rok szkolny 2013/2014 można składać w terminie do 10 grudnia 2014 roku.

5. Wnioski o przyznanie stypendium nie spełniające wymogów § 3 nie będą rozpatrywane.

§ 5. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana będzie corocznie 
w budżecie Gminy Jędrzejów.

2. Ustala się wysokość jednorazowego stypendium w wysokości minimum 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
rocznie.

§ 6. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 listopada 2014 r.

Poz. 2934



§ 7. 1. Stypendium  jest wypłacane uczniowi, spełniającemu kryteria określone w § 3, w postaci 
jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem na wskazany rachunek bankowy przez rodzica/opiekuna 
prawnego ucznia w terminie do 30 listopada  danego roku .

2. Stypendium za rok szkolny 2013/2014 zostanie wypłacone w terminie do 31 grudnia 2014r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Jędrzejowa.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr LX/504/14

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 30 października 2014 r.

………………………………………………….

(pieczęć szkoły)

WNIOSEK

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa

za rok szkolny ………………………

I. Dane osobowe ucznia:

1) Nazwisko …………………………………………………………………………..

Imię (imiona)  ………………………………………………………………………

2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………

3) Nr PESEL …………………………………………………………………………..

4) Adres zamieszkania ………………………………………………………………

5) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

………………………………………………………………………………………

6) Nazwa szkoły……………………………………………………………………….

7) Klasa ………………………………………………………………………………

II. Osiągnięcia ucznia do stypendium:

1) Średnia ocen w roku szkolnym ……………………………………………………..

2) Ocena z zachowania w roku szkolnym ……………………………………………

3) Szczególne osiągnięcia ucznia w nauce w roku szkolnym ………………………..:

A. Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim i wyższym:

 Nazwa  Organizator  Data  Uzyskany wynik

    

    

    

    

    

    

B. Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:

 Nazwa  Organizator  Data  Uzyskany wynik
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Załączniki potwierdzające wniosek (w tym potwierdzona kserokopia świadectwa):

1. ………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………….

III. Opinia Rady Pedagogicznej:

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: ………………………………

Niniejszym potwierdzam powyższe dane:

Wnioskodawca – Dyrektor Szkoły          ………………………………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)

……………………………………, dnia …………………………………..

miejscowość

Decyzja Burmistrza :
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