
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV.223.2020 
RADY GMINY BŁĘDÓW 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze 
szkół z terenu gminy Błędów oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Błędów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Gminnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 
z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Gminy Błędów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół 
z terenu gminy Błędów w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Błędów dla wybitnie uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wysokość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Błędów określa corocznie Rada Gminy Błędów 
w uchwale budżetowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Jakubczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 12890



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.223.2020  
        Rady Gminy Błędów z dnia 10 grudnia 2020 roku 

 
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ Z 

TERENU GMINY BŁĘDÓW 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

Wspieranie uczniów uzdolnionych jest jednym z priorytetów samorządu gminnego, któremu zależy na 

stworzeniu różnorodnych możliwości rozwoju uczniów. Jednym z  założeń współczesnej szkoły jest nie 

tylko wyposażenie dzieci i młodzieży w odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale stymulowanie ich 

rozwoju poprzez tworzenie odpowiednich szeroko rozumianych warunków  kształcenia. Potrzeba 

wspierania uczniów uzdolnionych wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy Prawo 

oświatowe, która zobowiązuje szkoły i placówki do podejmowania niezbędnych działań dotyczących 

m.in. tworzenia warunków rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów. Natomiast przepisy 

ustawy o systemie oświaty umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie lokalnych 

programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Gminny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów ma na 

celu wspieranie edukacji młodych i zdolnych uczniów poprzez motywowanie szkół do wykorzystywania 

różnorodnych możliwości wspierania aktywności i kreatywności uczniów uzdolnionych oraz wspieranie 

uczniów do rozwoju własnych aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów. Dzięki czemu grono 

stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec da środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać 

poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. 

Program ma charakter motywacyjny. 

II. Cele programu 

Celami programu są: 

1) zwiększenie szans edukacyjnych uczniów; 

2) motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań; 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród  społeczności uczniowskiej oraz w środowisku 

lokalnym; 

4) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzenia możliwości 

udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach (np.: olimpiadach, 

festiwalach, turniejach itp.); 

5) promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei 

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży; 

6) nagradzanie  i promowanie uczniów uzdolnionych; 

7) promocja Gminy poprzez reprezentowanie jej przez uczniów osiągających najlepsze wyniki na 

olimpiadach, konkursach i rywalizacji sportowej. 
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III. Formy realizacji programu 

Jako formy realizacji programu ustala się następujące nagrody, które mają charakter finansowy: 

1. nagrodę dla uczniów szkoły podstawowej, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen na koniec roku 

szkolnego; 

2. nagrodę dla laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, 

konkursów muzycznych, literackich, plastycznych, recytatorskich i innych konkursów 

promujących zdobywanie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym. 

IV.  Adresaci programu 

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Błędów 

adresowany jest dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie Gminy Błędów. 

V. Finansowanie programu 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół 

prowadzonych przez Gminę Błędów odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z 

budżetu Gminy Błędów. 

VI. Zakładane rezultaty 

Realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów; 

2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych i innych konkursów 

promujących zdobywanie wiedzy i umiejętności; 

3) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół; 

4) promocja Gminy Błędów jako gminy tworzącej warunki dla rozwoju zainteresowań i 

kreatywności dzieci i młodzieży. 
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                                                                                                  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.223.2020  
        Rady Gminy Błędów z dnia 10 grudnia 2020 roku 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Błędów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Błędów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

 

§. 1. 1. Ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy Błędów” jako wsparcie w nauce i rozwoju uzdolnień 

uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe, 

artystyczne, sportowe itp. 

          2. Stypendia przyznawane są raz w roku po zakończeniu roku szkolnego – za wybitne osiągnięcia 

uczniów uzyskane w czasie roku szkolnego. 

           3.  Stypendia wypłacane są raz w  roku i mają charakter motywacyjny. 

§.2. 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków określonych w budżecie gminy 

na dany rok na ten cel i liczby kandydatów/stypendystów.  

       2.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Błędów. 

§.3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) stypendium- należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Błędów, 

b) uczniu- należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkół podstawowych (klasa IV-

VIII) położonych na terenie Gminy Błędów, 

c) laureacie- należy przez to rozumieć uczestnika, który doszedł do ostatniego i decydującego 

etapu konkursu. 

§. 4.  Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących 

kryteriów: 

1) osiągnęli  wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. 

a) uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,4 w klasach IV-VI i ocenę z zachowania co najmniej 

bardzo dobrą; 

b)  uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,2 w klasach VII-VIII i ocenę z zachowania co najmniej 

bardzo dobrą; 

2) są  zdobywcami I-III miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub są laureatami konkursów artystycznych lub 

zwycięzcami zawodów/olimpiad sportowych na szczeblu: 

a) powiatowym I-III miejsce indywidualnie/grupowo 

b) wojewódzkim- I-IV miejsce indywidualnie/grupowo 

c) ogólnopolskim- I-X miejsce indywidualnie/grupowo 

d) międzynarodowym. 

§. 5. 1. Podstawą przyznania stypendium jest: 

a) złożenie wniosku według wzoru, stanowiącego załącznik do uchwały; 
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b) załączenie do wniosku kserokopii dokumentów, poświadczających spełnianie kryteriów, o 

których mowa w § 4 (dyplomów, wyróżnień ,opinii itp.) zdobytych przez ucznia- 

potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku. 

2. Wniosek wraz  z załącznikami  składa się w Zespole Oświaty Gminnej w Błędowie w terminie  7 

dni roboczych przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym. 

3. Stypendium dla ucznia przekazywane jest przelewem na wskazany we wniosku rachunek 

bankowy rodzica/prawnego opiekuna . 

4. Wnioski mogą składać: 

a) dyrektor szkoły, 

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel przedmiotu. 

§6. 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej 

na ten cel w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy  i liczby dzieci spełniających warunki 

wymienione w § 4. 

2. W przypadku gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych, 

świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym okresie roku szkolnego dwóch lub kilku wysokich 

wyników naukowych lub artystycznych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z 

osiągniętych wyników. 

§. 7.1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja Stypendialna o charakterze opiniodawczym, 

zwana dalej komisją, powołaną przez Wójta Gminy Błędów  w drodze Zarządzenia. 

   2. Do zadań komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium. 

   3. W skład komisji wchodzą: 

a) trzech wytypowanych pracowników samorządowych, 

b) dwóch wytypowanych dyrektorów szkół, 

c) dwóch przedstawicieli Rady Gminy. 

4.  Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący. 

5. Do zadań Przewodniczącego komisji należy: 

a) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji oraz poinformowania o tym pozostałych członków 

komisji, 

b) inicjowanie i organizowanie prac komisji, 

c) obsługa organizacyjna komisji, 

d) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji, 

e)  przedłożenie w/w informacji Wójtowi Gminy Błędów. 
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6. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co 

najmniej połowy ustalonego składu. 

7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

8. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera m.in. imiona i nazwiska nagrodzonych 

oraz pozostałych kandydatów do stypendium oraz wysokość w jakiej przyznano stypendium 

9. Komisja po dokonaniu oceny wniosków przedkłada Wójtowi Gminy Błędów propozycję wysokości 

stypendium oraz listę kandydatów do stypendium. 

§ 10. 1 Przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców. 

   2.  Przepis ust.1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów.     
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                                                                                        Załącznik do Regulaminu przyznawania Stypendium 

                                                                                                                 Wójta Gminy  Błędów 

 

 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY BŁĘDÓW  

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

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

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

 

II. INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres stałego zamieszkania 

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

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa i adres szkoły , do której uczęszcza kandydat, klasa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

Średnia ocen z pierwszego półrocza, lub średnia z roku szkolnego ………………………………………….. 

Ocena z zachowania ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie wniosku 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. Wykaz dokumentów (załączników) potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

6. Numer rachunku bankowego rodzica lub opiekuna prawnego , na który będzie można 

przekazać stypendium 

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

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

 

                                                                                                                        …………………………………………………. 

                                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy) 

 

7. Opinia rady pedagogicznej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

                                                                                                                (data i podpis przedstawiciela rady) 

 

III. POSTEPOWANIE KWALIFIKACYJNE (wypełnia Komisja Stypendialna) 

1. Decyzja Komisji Stypendialnej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

 

       Przewodniczący Komisji                                           Członkowie Komisji 
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