
UCHWAŁA NR XVIII/121/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania miesięcznych stypendiów za wyniki w nauce uczniom uczęszczających do 
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest  Gminy Byczyna.

§ 2. Celem Stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się 
szczególnymi osiągnięciami w nauce.

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:

1) Uczniom klas I gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników ze sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych;

2) Uczniom klas II i III gimnazjum za najlepsze wyniki w nauce;

3) Uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej za osiągnięcie najlepszych wyników z zewnętrznego egzaminy 
gimnazjalnego;

4) Uczniom klas II, III i IV szkoły ponadgimnazjalnej za najlepsze wyniki w nauce.

§ 4. 1. Stypendium, o  którym  mowa w § 3 pkt 1 otrzymują uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym 
uzyskali  średnią ze wszystkich części  sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych  co najmniej 90% poprawnych 
odpowiedzi;

2. Stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2 otrzymują uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym 
uzyskali na świadectwie końcowym średnią arytmetyczną wszystkich ocen co najmniej 5,1 ;

3. stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 3 otrzymują uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali 
średnią z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi;

4. Stypendium za osiągnięcia naukowe o którym mowa w § 3 pkt 4 otrzymują uczniowie, którzy                      
w poprzednim roku szkolnym uzyskali na świadectwie końcowym średnią arytmetyczną wszystkich ocen co 
najmniej 4,8.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Byczyny dyrektor szkoły. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do uchwały. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na 
osiągnięcia uczniów w nauce.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15 września  za osiągnięcia uzyskane w 
poprzednim roku szkolnym.

2. Wnioski złożone po terminie określone w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej.

2. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 100 złotych dla jednego uprawnionego 
ucznia  w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Byczyna na dany rok budżetowy.

3. Miesięczną wysokość stypendium ustala Burmistrz Byczyny.

§ 8. Stypendium może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy,  tj. od września danego roku  do 
czerwca roku następnego, z tym, że Burmistrz Byczyny podejmuje decyzję w tym zakresie w sposób określony w § 
9.

§ 9. 1. Decyzję o przyznanie stypendium podejmuje Burmistrz Byczyny:

a) na okres od września do grudnia – w terminie do 30 września

b) na okres od stycznia do czerwca -  w terminie do 30 stycznia roku następnego.

2. Decyzja Burmistrza Byczyny jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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§ 10. W przypadku gdy uczeń któremu przyznano stypendium zrezygnuje z uczęszczania do szkoły, traci prawo 
do otrzymania stypendium.

§ 11. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XVIII/11/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce,

2) Uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały,

3) Uchwała Nr LIV/397/10Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stypendium dla uczniów 
klas I szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Byczyna,

4) Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr 
XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów 
dla uczniów za wyniki w nauce.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 13. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r..

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 

1. Imię i nazwisko ucznia :    ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia  ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Nazwa i adres szkoły:        ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

klasa:       ………………. 

 

5. Średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny:  ………………………………………………………………… 

6. Średni wynik ze wszystkich części sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych ( dot. uczniów                

I klasy gimnazjum)  ……………………………………………………….. 

7. Średni wynik ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego ( dot. uczniów I klas 

ponadgimnazjalnych) ……………………………………………………. 

 

8. Uzasadnienie wniosku  

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

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

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

 

 

………………………………………………………. 
            (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

Wykaz załączonych dokumentów: 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/121/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 listopada 2015 r.
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