
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/720/18 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/284/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego 

uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Gminy Kobierzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 

2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Kobierzyce oraz Uchwały nr XXXVII/705/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XVII/284/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego 

uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Kobierzyce w taki sposób, że: 

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. O stypendium naukowe albo artystyczne ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie publicznych i niepublicznych dotychczasowych 

gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, zamieszkali 

na obszarze gminy Kobierzyce, posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe za bardzo dobre 

wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w konkursach i olimpiadach przedmiotowych albo artystyczne 

o randze co najmniej wojewódzkiej za dany rok szkolny.”; 

2) w § 3 zmienia się ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., poz. 125 z późn. zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

w danym roku szkolnym.”; 

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„§ 4. Stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali indywidualnie I, II, lub III 

miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim  

za dany rok szkolny, a także na świadectwie szkolnym otrzymali średnią ocen co najmniej 4,2.”; 

4) w § 5 zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od ostatniego dnia, w którym 

kończą się zajęcia dydaktyczne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, do dnia 31 sierpnia każdego 

roku.”. 

§ 2. Zmienia się wzór wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce: 

E. Regulska 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzyce  

nr XXXVIII/720/18 z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM GMINY KOBIERZYCE 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce 

 

KATEGORIA STYPENDIUM  

(należy zaznaczyć znakiem „X” TYLKO jedną kategorię) 

 NAUKOWE 
za bardzo dobre 

wyniki w nauce 

 NAUKOWE 
za wysokie osiągnięcia 

w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych 

 ARTYSTYCZNE 

 

INFORMACJE O UCZNIU 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

Adres zamieszkania 
ul. …………….……………………………... Nr………. 

Kod pocztowy ………………………………………..….  

Miejscowość …..…………………………………..……. 

Gmina ………………....………………………………… 

Powiat ……..……………………………………..……… 

Województwo …………..………………………….…… 

Adres zameldowania  

(wypełnić w przypadku,  

gdy adres zamieszkania jest inny  

od adresu zameldowania) 

 

 

 

 

 

 

ul. ………….……………………………... Nr…………. 

Kod pocztowy ………………………………………..….  

Miejscowość …..…………………………………..……. 

Gmina ………………....………………………………… 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO 

 

 

 

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

                 (wnioskodawca)                                                                                                             (m iejscowość, data) 
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Powiat ……..……………………………………..……… 

Województwo ……………………………………….…… 

Nazwa banku  

Nr konta bankowego: 

                          

Szkoła, do której uczeń uczęszcza  

(pełna nazwa i adres) 

 

Klasa  
 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przedmiotu /opiekuna artystycznego 

 

Kontakt do nauczyciela przedmiotu 

/opiekuna artystycznego  

(nr tel., e-mail) 

 

 

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres 
ul. …………….…………………………... Nr…………. 

Kod pocztowy ………………………………………..….  

Miejscowość .……………………………………..……. 

Gmina ………………....………………………………… 

Powiat ….………………………………………..……… 

Województwo …………..………………………….…… 

Telefon/ e-mail 
 

 

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW (DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ)  

Lp. Opis osiągnięcia 
Data 

osiągnięcia 

Ranga / rodzaj 

sukcesu 

Zajęte 

miejsce 
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Średnia ocen na świadectwie szkolnym  

(bez oceny za zachowanie) 
 

 

Załączniki: 

 

 

Uwierzytelniona przez szkołę kopia świadectwa szkolnego za dany rok szkolny. 

 

 Uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

naukowe za dany rok szkolny. 

 

 Uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

artystyczne za dany rok szkolny. 

 

  

  

 

 

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

………………………………………..…………… 

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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