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Załącznik Nr  1  

        do Uchwały Nr XXXI.189.2017 

         Rady Gminy Legnickie Pole 

        z dnia 24 kwietnia 2017 roku 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie. 

§ 1 

 

Stypendium przyznawane jest za: 

1) wysokie wyniki w nauce 

- z wyłączeniem uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej, w stosunku do których stosuje się oceny   

  opisowe, 

2) osiągnięcia naukowe, 

3) osiągnięcia artystyczne, 

4) osiągnięcia sportowe. 

 

§ 2 

 

Stypendium może być przyznawane: 

- uczniom klas I -VIII szkół podstawowych, 

- uczniom klas I-III gimnazjum, 

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych : liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników. 

       

§ 3 

 

Stypendium przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Legnickie Pole, jednorazowo na 

zakończenie roku szkolnego. 

 

§ 4 

 

Uczniowi można przyznać równocześnie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie - niezależnie od otrzymanych wcześniej 

nagród i wyróżnień. 

       

§ 5 

 

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który 

spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) uczeń szkoły podstawowej kl. IV, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,3  

(bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą  

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, 

informatyka. 

2) uczeń szkoły podstawowej kl. V-VI, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,2  

(bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą  
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z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, 

informatyka. 

3) uczeń szkoły podstawowej kl. VII-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,1  

(bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą  

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, 

informatyka. 

4) uczeń gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,1 (bez ocen poniżej dobrej), w tym 

otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, 

matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka. 

5) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią ocen 5,0  

(bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą  

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia, historia, język obcy, informatyka. 

§ 6 

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który  

w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej: 

1) zajął I miejsce lub uzyskał tytuł laureata w konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych na szczeblu powiatowym,  

2) zajął jedno z miejsc I–III lub uzyskał tytuł laureata w konkursach przedmiotowych, 

tematycznych, interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 

europejskim lub światowym. 

 

§ 7 

 

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz  

w sporcie może być przyznane uczniom spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych - powołanie do wojewódzkiej lub 

narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu, 

b) zdobycie I-X miejsca w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na 

szczeblu krajowym lub za granicą, 

c) uzyskanie I miejsca w powiecie lub uzyskanie miejsc od I-VI na szczeblu 

wojewódzkim  w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach, 

przeglądach, festiwalach, zawodach organizowanych przez organizacje sportowe 

mających rangę mistrzostw lub w zawodach organizowanych przez inne związki 

sportowe i instytucje artystyczne. 

 

§ 8 

 

Stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej oraz w sporcie przyznawane jest na wniosek : 

a) dyrektora szkoły, 

b) wychowawcy klasy, 

c) opiekunów prawnych ucznia, 

d) organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu, 
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po pozytywnej opinii dyrektora szkoły.    

§ 9 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole do dnia 15 lipca. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

3. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągniecia uzyskane 

podczas roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.  

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Legnickie Pole.  

       

§ 10 

 

1. Wysokość stypendium  Wójta Gminy Legnickie Pole ustalana jest corocznie w zależności od 

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

2. W przypadku, kiedy liczba wniosków o stypendium przekracza wartość środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Legnickie Pole dopuszcza się procentowe 

zmniejszenie  wysokości stypendium. 

§ 11 

 

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy Legnickie Pole lub przelewem na 

konto wskazane we wniosku w terminie do 30 września danego roku. 

       

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Legnickie 

Pole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


