
Uchwała Nr XVII.129.2020 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie: utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży. 

Na podstawie art. 90t, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2020r. poz. 1327) w związku z art. 7 ust. 1, pkt 8, art. 18 ust. 1 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 

i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) Rada 

Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Gmina Słubice widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych uczniów 

osiągających określone uchwałą wyniki, przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

2. Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających 

wyniki co najmniej na poziomie określonym niniejszą uchwałą. 

8 2 

1. Uprawnionymi do uzyskania stypendium o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy 

Słubice są niżej wymienieni uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Słubice, spełniający 

warunki, o których mowa w § 3: 

1) uczniowie klas V - V I I I szkół podstawowych, 

2. Stypendium przyznaje się uczniowi jednorazowo, po zakończonym semestrze. 

§ 
1. Ustala się następujące rodzaje i wysokości stypendiów dla uczniów: 

1) Stypendia za osiągane wyniki w nauce, potwierdzone wysoką średnią ocen uzyskanych 

na koniec każdego semestru z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2, z tym, że średnia 

ocen nie może być niższa niż: 
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a) 5,30 - w klasach V i V I szkół podstawowych, przy czym w przypadku średniej ocen 

5,30 - 5,50 przysługuje stypendium ]v wysokości do 700 zł, a w przypadku osiągnięcia 

średniej powyżej 5,50 - w wysokość^ do 1 000 zł, 

b) 5,00 - w klasach V I I i V I I I szkół podstawowych, przy czym w przypadku średniej 

ocen 5,00 - 5,20 przysługuje stypendium w wysokości do 700 zł, a w przypadku 

średniej ocen powyżej 5,20 - w wysokości do 1 000 zł. 

2. Stypendia w wysokości 500 zł za znaczący sukces indywidualny osiągnięty w zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim, pod warunkiem uzyskania z zachowania co najmniej 

oceny dobrej. 

3. Warunkiem uzyskania stypendium za osiągnięcia w nauce wymienionych w ust. 1 pkt a jest 

uzyskanie z zachowania przez ucznia oceny wzorowej, natomiast w ust. 1 pkt b uzyskanie 

z zachowania przez ucznia oceny bardzo dobrej. 

§ 4 

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

Dyrektor przygotowując wniosek może zasięgać opinii statutowych organów szkoły. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium wprowadzi Wójt Gminy Słubice w drodze 

zarządzenia. 

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Słubice w terminie do końca lutego 

i końca czerwca każdego roku. 

4. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Wójt Gminy Słubice. Wójt Gminy 

Słubice informuje również o odmowie przyznania stypendium. 

5. O przyznaniu stypendium wnioskodawca, opiekun prawny będzie poinformowany na 

piśmie. 

6. Wysokość stypendium dla ucznia uzależniona będzie od przewidzianych na ten cel środków 

finansowych w budżecie gminy Słubice oraz liczby złożonych wniosków. 

7. Stypendium wypłacane będzie w kasie Urzędu Gminy Słubice lub w Banku Spółdzielczym 

prawnemu opiekunowi ucznia w terminie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

§ 5 

1. Uzyskanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy nie pozbawia możliwości ubiegania 

się o stypendium socjalne. 



2. Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Słubice przysługuje uczniowi spełniającemu 

warunki do jego otrzymania wyłącznie wówczas, gdy uczniowi temu nie zostanie przyznane 

stypendium motywacyjne z innego źródła. 

§ 6 

Źródło finansowania: Dz. 854 Rozdz. 85416 § 3240. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 8 

Traci moc Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008r. 
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2008r.,Nr 91, poz. 3265; zm. z 2017 poz. 
11282). 

§ 9 

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

Województwa Mazowieckiego. 

Rady 

Januszewski 


