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UCHWAŁA NR VIII/40/19
RADY POWIATU WE WŁODAWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez
powiat włodawski
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

powiatowym

§ 1. 1. Ustala się regulamin określający zasady udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki
i szczególne osiągnięcia w nauce, zwane dalej stypendiami.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie w uchwale budżetowej
Rada Powiatu we Włodawie.
§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest powiat
włodawski.
2. Stypendium ma charakter uznaniowy i przyznawane jest za wyniki oraz szczególne osiągnięcia w nauce
uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym będzie następowała wypłata stypendium.
3. Stypendium może być przyznane po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole, o której mowa w §
2 ust. 1.
4. Przyznanie uczniowi stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej wyklucza
otrzymanie niniejszego stypendium.
§ 3. 1. Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:
1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,80;
2) otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3) są laureatami lub finalistami:
a) konkursów i olimpiad interdyscyplinarnych obejmujących elementy treści podstaw programowych
różnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych,
b) konkursów i olimpiad przedmiotowych obejmujących i poszerzających treści podstawy programowej
jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,
c) olimpiad z przedmiotów dodatkowych obejmujących wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane
jako przedmioty dodatkowe,
d) konkursów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem, blokiem przedmiotowym
lub wybraną dziedziną wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim albo okręgowym, niezbędnym do
uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu, organizowanych przez kuratorów oświaty;
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4) są laureatami konkursów i olimpiad, o których mowa w pkt 3 organizowanych przez szkoły wyższe lub
jednostki naukowe;
5) są laureatami turniejów obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy
zawodowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim albo okręgowym, niezbędnym do uzyskania oceny
celującej na zakończenie nauki przedmiotu, organizowanych przez kuratorów oświaty, szkoły wyższe lub
jednostki naukowe;
6) są laureatami okolicznościowych konkursów tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim albo
okręgowym, organizowanych przez instytucje kultury o zasięgu co najmniej wojewódzkim, kuratorów
oświaty, szkoły wyższe i jednostki naukowe.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest jednoczesne spełnienie przez ucznia kryteriów wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz co najmniej jednego spośród wymienionych w ust. 1 pkt 3–6.
§ 4. 1. Rada pedagogiczna szkoły typuje uczniów do stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający szczegółowe uzasadnienie udokumentowanych osiągnięć
ucznia, zwany dalej wnioskiem, składa dyrektor szkoły.
3. Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego we Włodawie w terminie
do 15 lipca każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
4. Do wniosku załącza się regulaminy konkursów, olimpiad lub turniejów oraz kopie dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3–6.
§ 5. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) nieusunięcia w terminie braków formalnych.
§ 6. 1. Wnioski rozpatruje oraz wyłania listę kandydatów na stypendystów Komisja Stypendialna powołana
przez Zarząd Powiatu we Włodawie, zwana dalej komisją.
2. W skład komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Zarząd Powiatu we Włodawie.
3. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym w ciągu 30 dni od upływu
terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
4. Z posiedzenia komisja sporządza protokół.
5. Komisja przedkłada listę kandydatów na stypendystów wraz z uzasadnieniem wyboru Zarządowi
Powiatu we Włodawie w celu zatwierdzenia.
§ 7. 1. Stypendia przyznaje i określa ich wysokość Zarząd Powiatu we Włodawie w ramach środków,
o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane jest za okres faktycznego pobierania nauki, tj.
od września do czerwca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia kończącego szkołę, o której mowa § 2 ust. 1, ostatnie stypendium wypłaca się za
miesiąc, w którym uczeń ukończył zajęcia dydaktyczne.
§ 8. 1. Wypłata stypendium następuje w szkole, do której uczeń uczęszcza.
2. Wypłaty stypendium dokonuje się na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego ucznia lub
samego ucznia, w przypadku gdy jest pełnoletni, lub w kasie szkoły.
3. W przypadku wypłaty stypendium w kasie szkoły, pokwitowanie wypłaty stypendium uczeń, rodzic lub
opiekun prawny ucznia potwierdza własnoręcznym podpisem na liście wypłat.
§ 9. 1. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:
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1) został skreślony z listy uczniów;
2) przeniósł się do szkoły, dla której powiat włodawski nie jest organem prowadzącym;
3) zrzekł się prawa do stypendium.
2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 dyrektor szkoły, uczeń lub rodzic winni
niezwłocznie zawiadomić Zarząd Powiatu we Włodawie.
3. Zaprzestanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje ze skutkiem od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę
prawa do stypendium.
4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje
się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres,
w którym nie dysponował prawem do jego otrzymania.
§ 10. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XLI/258/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez
powiat włodawski.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Romuald Pryll
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/19
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
WZÓR
…………………………………..
pieczęć szkoły

Zarząd Powiatu we Włodawie
al. J. Piłsudskiego 24
22–200 Włodawa
Wniosek o przyznanie stypendium
Dane ucznia (kandydata na stypendystę):
-

imię i nazwisko: …………..….…………………………………………………….…..………

-

typ szkoły i klasa, do której uczeń uczęszcza: ………………………………………….…...…
…………………………………………………………………………………………….….…

-

średnia ocen z końca roku szkolnego: ….……………………………………………….…..…

-

ocena zachowania: …………………………………………………………………….…...…

Uzasadnienie na podstawie udokumentowanych osiągnięć ucznia:
………………………………………….………………………………………….……………………
………………………………………….………………………………………….……………………
………………………………………….………………………………………….……………………
………………………………….…………………………………….…………………………………
………………………………………….………………………………………….……………………
………………………….……………………………………….………………………………………
………………………………………….………………………………………….……………………
Oświadczam, że uczeń nie otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów lub stypendium Ministra
Edukacji Narodowej.
Wnioskodawca oświadcza, że wypełnił swój obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu złożenia niniejszego wniosku.

……………………………
miejscowość, data

……………………………
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

*) Administratorem danych osobowych jest Starosta Włodawski, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa,
e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl. Szczegółowe informacje: https://powiatwlodawski.pl/rodo.

