Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/296/2018
Rady Miejskiej w Golinie
z 14 czerwca2018 r.

REGULAMIN
określający zasady, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla
uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu
Gminy Golina
§ 1. Regulamin określa zasady, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza
Goliny dla uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych
z terenu Gminy Golina
§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół
podstawowych z terenu Gminy Golina za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce,
2) szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach.
§ 3. Stypendium za bardzo dobre wyniki przyznaje się uczniom, których oceny na świadectwie
szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uzyskali średnią ocen na świadectwie z zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,0 - w szkole podstawowej w klasach IV-VI z przedmiotów: język polski, język
angielski, matematyka, przyroda, historia/historia i społeczeństwo,
b) 4,75 - w szkole podstawowej w klasach VII-VIII z przedmiotów: język polski, język
angielski, drugi język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, biologia,
chemia, fizyka w kl. VIII,
c) 4,75 - w klasach II i III oddziałów gimnazjalnych z przedmiotów: język polski, język
angielski, drugi język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia,
historia.
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.
§ 4. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach może być
przyznane uczniom którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim,
ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
b) zajęcie czołowego miejsca na zawodach sportowych: na szczeblu rejonowym lub
wojewódzkim osiągnięcie co najmniej I-X miejsca, na szczeblu ogólnopolskim
osiągnięcie co najmniej I-XX miejsca.
c) tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu
ponadwojewódzkim,
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Golina.
2. W przypadku uzyskania przez ucznia w tym samym roku szkolnym kilku osiągnięć na
różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.

§ 5. Uczeń może mieć przyznane równocześnie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce
i za szczególne osiągnięcia.
§ 6. 1. Prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
1) rodzic/prawny opiekun ucznia,
2) wychowawca klasy
3) nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do
której uczeń uczęszcza do dnia 30 czerwca danego roku. W roku szkolnym 2017/2018 wnioski
składa się do 15 lipca 2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Do wniosku dołącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do
której uczeń uczęszcza, kserokopię świadectwa szkolnego lub innych dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów uprawniających do ubiegania się o stypendium.
5. Dyrektor szkoły składa wniosek do Centrum Usług Wspólnych w Golinie w terminie do
15 lipca danego roku.
6. W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły składa wniosek do Centrum Usług Wspólnych
do 30 lipca 2018 r.
7. Centrum Usług Wspólnych w Golinie dokonuje weryfikacji poprawności formalnej
wniosków pod względem ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
8. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Goliny w ramach posiadanych
środków, o czym informuje dyrektorów szkół do których uczęszczają uczniowie, którym przyznano
stypendia.
9. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem
imienia i nazwiska stypendysty oraz szkoły, do której uczeń uczęszcza do 31 sierpnia danego roku.
10. Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którym przyznano stypendium nastąpi
w terminie podanym na stronie internetowej Gminy Golina: www.golina.pl
11. Stypendia finansowane są z dochodów własnych gminy, wypłacane jest w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
12. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

