
 

 

                                               UCHWAŁA NR  ../../2022                         PROJEKT 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia   …. … 2022 r. 

 

w sprawie  szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,  

form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach  

„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na  terenie Gminy Kulesze Kościelne” 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z  2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr  XXVI/167/2022 

Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na  

terenie Gminy Kulesze Kościelne, Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się regulamin szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie gminy 

Kulesze Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/125/2017 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 23 

listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. 

Podl.  z 2017 r. poz. 4424). 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Grzegorz Kossakowski 

 

 

 

Załącznik 

do Uchwały  Nr …/…./2022 

Rady Gminy Kulesze Kościelne 



 

 

z dnia ….   2022 roku 

 

 

Regulamin szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i 

zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 

Kulesze Kościelne 

§ 1. Samorząd Gminy Kulesze Kościelne otaczając szczególną opieką uzdolnione dzieci i 

młodzież osiągające sukcesy w nauce, sporcie oraz uzdolnionych artstycznie, w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających 

naukę na terenie gminy Kulesze Kościelne, określa zasady finansowego wspierania rozwoju 

uzdolnień, poprzez udzielenie stypendium Wójta Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 2. Stypendium Wójta Gminy Kulesze Kościelne, zwane dalej „stypendium” przyznawane 

jest uczniom  klas IV-VIII szkoły podstawowej za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i 

artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się 

stypendium. 

§ 3. Stypendium ma charakter motywacyjny, jest przyznawane niezależnie od sytuacji 

materialnej kandydata. 

§ 4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który 

spełnia przynajmniej jedno z poniższych  kryteriów: 

1) uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz 

średnią ocen nie niższą niż: 

a) w przypadku uczniów klas IV-VI – 5,50; 

b) w przypadku uczniów klas VII-VIII – 5,20; 

2) był laureatem  lub finalistą  konkursów lub olimpad  przedmiotowych  o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim. 

§ 5. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia 

jedno z poniższych kryteriów:  

1) zajął medalowe miejsce (1-3) w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, i 

otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2) zajął medalowe miejsce (1-6) w zawodach sportowych na szczeblu 

centralnym/ogólnopolskim, i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 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;  

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

przedmiotów artystycznych.  



 

 

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Kulesze 

Kościelne dyrektor szkoły, po uprzednim zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy oraz Radę 

Pedagogiczną. 

2. Wnioski należy składać w sekterariacie Urzędy Gminy Kulesze Kościelne, w terminie 

do  25 września każdego roku. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w 

nieniejszym regulaminie. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kulesze Kościelne określa 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 8. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Kulesze Kościelne, w terminie do 25 

października każdego roku. 

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych zaplanowanych na 

ten cel w budżecie gminy; 

3. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane przez rodzica/ 

opiekuna prawnego ucznia, w dwóch ratach:  

a) I rata do końca roku kalendarzowego,  

b) II rata do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w szkole. 

4. W przypadku ucznia kończącego edukację w danej szkole, stypendium wypłacane jest 

jednorazowo do końca roku kalendarzowego. 

§10. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 
do Regulaminu szczegółowych 

warunków udzielania pomocy 



 

 

dzieciom i młodzieży, formy  

i zakres tej pomocy oraz tryb 

postępowania w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży pobierających naukę 

na terenie Gminy  

Kulesze Kościelne 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

KULESZE KOŚCIELNE  

□ za szczególne osiągnięcia w nauce  

□ za szczególne osiągnięcia artystyczne  

□ za szczególne osiągnięcia sportowe  

 

1. Dane wnioskodawcy:  

……………...………..………………………………………………………… 

 siedziba: 

 …………………………………………………………………………………. 

2. Dane kandydata do otrzymania stypendium:  

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:  

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

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



 

 

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

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

 

4. Opinia Wychowawcy klasy:  

 

 

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

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

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

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

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

 

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

 (miejscowość, data)          (podpis wychowawcy )  

 

 

 

 

 

 

 

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

 (miejscowość, data)          (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


