
 
 

UCHWAŁA NR XXII/135/20 
RADY GMINY SOKOLNIKI 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, poz.1818 i poz. 2197) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formę i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, zwane dalej Regulaminem, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym 
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego 
poz. 3806). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki 

 
 

Rafał Prukop 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 maja 2020 r.

Poz. 2931



Załącznik do uchwały Nr XXII/135/20 
Rady Gminy Sokolniki 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Sokolniki, forma i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 

uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach 

§ 1. 1.   Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia sportowe 
i artystyczne, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Stypendium edukacyjne stanowić będzie wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej 
pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia naukowe, sportowe lub 
artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele 
do osiągnięcia. 

3. Pomoc dzieciom i młodzieży realizowana w formie stypendium, o którym mowa w niniejszym 
Regulaminie nie ma charakteru socjalnego. 

4. Ilekroć jest mowa w Regulaminie o: 

1) stypendium edukacyjnym - należy przez to rozumieć stypendium Wójta Gminy Sokolniki; 

2) uczniu - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież pobierającą naukę w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Sokolniki; 

3) laureacie - należy przez to rozumieć uczestnika konkursów, turniejów, olimpiad, zawodów sportowych, 
który zajął I - III miejsce; 

4) finaliście – należy przez to rozumieć uczestnika, który doszedł do ostatniego i decydującego etapu 
konkursu, turnieju, olimpiady, zawodów sportowych. 

§ 2. Stypendium edukacyjne może być przyznane  uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, który 
spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał za ostatni rok szkolny co najmniej średnią 5,6 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych 
planem nauczania w szkole w przypadku klas IV-VI oraz co najmniej średnią 5,3 ocen z obowiązkowych 
przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas VII-VIII; lub 

2) uzyskał za ostatni rok szkolny co najmniej średnią 5,3 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych 
planem nauczania w szkole w przypadku klas IV-VI oraz co najmniej średnią 5,0 ocen z obowiązkowych 
przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas VII-VIII i promuje szkołę oraz Gminę 
Sokolniki w różnych dziedzinach działalności szkolnej spełniając co najmniej jedno z niżej wymienionych 
kryteriów: 

a) jest laureatem lub finalistą konkursów, turniejów, czy olimpiad zorganizowanych w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub 

b) jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych konkursów przedmiotowych 
z zakresu wiedzy i umiejętności organizowanych przez instytucje i placówki oświatowe, lub 

c) jest laureatem  lub finalistą zawodów sportowych na etapie ogólnopolskim lub wojewódzkim. 

§ 3. 1. Kwotę wydatków na wypłatę stypendiów edukacyjnych na dany rok kalendarzowy określa się 
w uchwale budżetowej. 

2. Wysokość stypendium edukacyjnego uzależniona jest od ilości kandydatów i zabezpieczonej na ten cel 
kwoty w budżecie Gminy Sokolniki. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2931



§ 4. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium edukacyjnego przysługuje rodzicom, wychowawcy klasy 
i dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń, po wcześniejszym przedłożeniu wniosku radzie pedagogicznej 
w celu jego zaopiniowania. 

§ 5. 1. Podstawą przyznania stypendium edukacyjnego jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Sokolniki. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium edukacyjnego należy składać w terminie do 20 sierpnia każdego roku. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1. powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych; 

2) nazwę i adres szkoły, klasę do której uczęszcza uczeń; 

3) uzasadnienie zawierające osiągnięcia ucznia, w tym informację o wynikach w nauce, informację 
o konkursach, turniejach, olimpiadach, czy zawodach sportowych. 

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku dokumentów potwierdzających wyniki w nauce – 
zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

§ 6. Wnioski złożone po terminie określonym w Regulaminie nie będą rozpatrywane. 

§ 7. 1. Oceny wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dokonuje Wójt Gminy Sokolniki. 

2. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy 
Sokolniki po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu zakresu zawartego w §3 
Regulaminu i osiągnięć ucznia oraz po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 2 oraz 
§ 5 niniejszego Regulaminu. 

§ 8. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i rangi osiągnięć. 

§ 9. Przyznane stypendium edukacyjne nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych 
otrzymanych nagród i wyróżnień. 

§ 10. Uczeń, któremu przyznano stypendium edukacyjne, otrzymuje również dyplom od Wójta Gminy 
Sokolniki. 

§ 11. 1.  Stypendium edukacyjne wypłacane jest w formie gotówkowej jednorazowo do końca roku 
kalendarzowego za miniony rok szkolny. 

2. Uroczystego wręczenia aktu przyznania stypendium edukacyjnego uczniom dokonuje Wójt Gminy 
Sokolniki na sesji Rady Gminy Sokolniki lub podczas innych ważnych uroczystości gminnych. 

§ 12. Ustaloną listę uczniów, którzy otrzymają stypendium edukacyjne podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Gminy Sokolniki, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).     

§ 13. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium edukacyjnego przechowywane będą w Urzędzie 
Gminy w Sokolnikach.
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