
     Uchwała Nr XXVII/253/13 

Rady Gminy Gnojnik 

z  dnia 10 września  2013r. 

 
w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji  uzdolnionych uczniów  Gminy  

                      Gnojnik.    

 

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

(tekst jednolity  Dz. U. 2013 poz.594) oraz art.90t ust.1 pkt2 i ust.2ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Gnojnik  uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się „Lokalny  Program Wspierania  Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Gnojnik” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

                                                                                         § 2. 

Program o którym mowa w § 1 uchwały jest finansowany ze środków własnych, przeznaczonych na 

ten cel w budżecie gminy. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

§ 4. 

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

Województwa Małopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

                Uchwały Nr XXVII/253/13  

                Rady Gminy Gnojnik 

                z dnia 10 września 2013r. 

 

 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Gnojnik 

I  CELE PROGRAM 

§ 1. 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów ma na celu wspieranie i otoczenie 

szczególną opieką dzieci i młodzieży uzdolnionej, osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki. 

        Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów,  którzy dzięki swojej pracy  

i  zaangażowaniu uzyskują w nauce oraz wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą 

się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć  cele do osiągnięcia. 

II KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU 

§2. 

Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum 

działających na terenie gminy Gnojnik, osiągających dobre wyniki w nauce oraz do laureatów 

konkursów i olimpiad o charakterze ponadgminnym. 

III  FORMY WSPIERANIA 

                                                                                     § 3. 

Formami wspierania uczniów uzdolnionych są: 

-  Pomoc w organizacji konkursów, turniejów i olimpiad 

-  Przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gnojnik 

 -  Promocja dokonań  zdolnych uczniów 

IV. EFEKTY PROGRAMU 

                                                                                     §4                                                                     

        Przewidywanym efektem programu jest wzrost aktywności uczniów, rozwijanie własnych 

umiejętności, doskonalenie się oraz wyzwolenie zdrowej rywalizacji. 

V. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA 

                                                                                    § 5 

1. Wspieraniem  w formie stypendium Wójta są objęci uczniowie szkół podstawowych  

 i gimnazjów z terenu gminy Gnojnik. 

2. Stypendium może otrzymać:  

- jeden uczeń ze szkoły liczącej do 100 uczniów 

 - dwóch uczniów ze szkoły liczącej powyżej 100 uczniów 

                                                        



                                                                       § 6 

1. Stypendium Wójta może otrzymać uczeń spełniający następujące warunki: 

-  osiągnął średnią ocen najwyższą w szkole i ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania, 

 -  wykazuje wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej  

    oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre  

   lub: 

 - jest laureatem wojewódzkich lub krajowych konkursów lub olimpiad przedmiotowych,  

    bądź: 

 - laureatem wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych.  

2.  Oprócz warunków o których mowa w ust.1 uczeń powinien spełniać dodatkowo przynajmniej   

jeden z warunków wymienionych poniżej: 

    - być wyróżnionym za aktywną postawę i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub  

       środowiska lokalnego, 

     - przyczyniać się do promocji gminy poprzez udział min. w konkursach  i przeglądach  

       innych niż przedmiotowe na szczeblu co najmniej powiatu, 

    - pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym. 

 

                                                                          § 7 

   Stypendium przyznaje się za okres roku szkolnego. 

 

                                                                               § 8 

1.  Z wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gnojnik występuje dyrektor szkoły 

      o której mowa w niniejszym Programie. 

2.  Wniosek wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły, której uczniem jest 

      kandydat do stypendium. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Programu. 

4. Wnioski należy złożyć na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku  

    szkolnym w Urzędzie Gminy Gnojnik.  

                                                                                    § 9.  

1. Stypendium ma formę pieniężną, 

2. Wysokość stypendium wynosi: 

-     500 zł dla uczniów szkół  podstawowych 

-     800 zł dla uczniów gimnazjów, 

które będzie wypłacane jednorazowo w terminie do  30 czerwca danego roku szkolnego. 

                                                                                      § 10 

Wręczenie stypendium odbywa się   na uroczystej sesji Rady Gminy Gnojnik. 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu nagród 

Wójta Gminy Gnojnik 

dla szczególnie uzdolnionych uczniów  

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Gnojnik 

 

1. Dane osobowe kandydata: 
a) imię i nazwisko…………………………………………………………….……… 
b) data i miejsce urodzenia ……………………………………………….……….. 
c) Nr PESEL ………………………………………………………………….……… 
d) Adres zamieszkania…………………………………………….…….. 
e) imiona i nazwiska  rodziców(opiekunów prawnych) 

……………………………………………………………………………………… 
f) nazwa szkoły……………………………………………………………………… 
g) klasa ………………………………………………………………………………. 

2. Dane o dorobku kandydata do nagrody: 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

     Średnia ocen z ostatniego semestru  /roku/    ………………………………. 

     Ocena z zachowania                              ………………………………. 

 

3. Zgodnie z § 3 pkt 1 proponuje się przyznanie nagrody  za rok szkolny  
         ………………………………………………………………………………………. 
4. Wnioskujący ………………………………………………………………………………. 
5. Proponuje się przyznanie nagrody za: 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Uzasadnienie wniosku : 
……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy) 

 

7. Opinia Komisji  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                        (data i podpis przewodniczącego komisji) 

                                                 DECYZJA WÓJTA GMINY GNOJNIK 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                       (data i podpis Wójta Gminy Gnojnik) 

…………………………, dnia …………………. 

 

 
 


