
 
 

UCHWAŁA NR XXII/194/20 
RADY GMINY GŁUSK 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu 
tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głusk” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481 z późn. zm.), Rada Gminy Głusk uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 
pobierającym naukę na terenie Gminy Głusk bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy 
oraz tryb postępowania w  tych sprawach w związku z realizacją Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głusk. 

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół działających na terenie Gminy Głusk do zapoznania rad 
pedagogicznych, uczniów i ich rodziców z postanowieniami niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 

pobierającym naukę na terenie Gminy Głusk bez względu na miejsce zamieszkania, formy i 

zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

 

§ 1 

 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: 

1) regulaminie - rozumie się przez to Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania 

pomocy dzieciom i młodzieży, pobierającym naukę na terenie Gminy Głusk bez względu na 

miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach; 

2) szkole realizującej program - rozumie się przez to: szkołę podstawową działającą na terenie 

Gminy Głusk; 

3) uczniu - rozumie się przez to ucznia klas IV - VIII szkoły podstawowej; 

4) konkursie przedmiotowym - rozumie się przez to konkurs obejmujący i poszerzający treści 

podstawy programowej jednego przedmiotu, o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

dla uczniów szkół podstawowych, organizowany przez kuratora oświaty lub podmiot 

prowadzący działalność edukacyjną, któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie i 

przeprowadzenie konkursu; 

5) konkursie interdyscyplinarnym - rozumie się przez to konkurs obejmujący elementy treści 

podstaw programowych różnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, dla uczniów szkół podstawowych, organizowany 

przez kuratora oświaty lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną, któremu kurator 

oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu; 

6) konkursie tematycznym - rozumie się przez to: 

a) dla uczniów szkół podstawowych - konkurs związany z wybranym przedmiotem lub 

blokiem przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowany przez kuratora oświaty lub podmiot prowadzący działalność 

edukacyjną, któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu, 

b) dla uczniów szkół podstawowych - jednorazowy okolicznościowy konkurs 

organizowany przez komitet główny olimpiady lub turnieju, o których mowa w pkt. 8; 

7) konkursie artystycznym lub literackim - rozumie się przez to konkurs, w którym uczestnictwo 

polega na prezentacji utworu literackiego lub muzycznego (własnego lub innego autora) albo 

na prezentacji własnej pracy z dziedziny sztuk plastycznych, a którego zasięg ogólnopolski 

lub międzynarodowy jest weryfikowalny powszechnie dostępnymi środkami (ogólnie 

dostępny regulamin, publikowanie wyników uczestników wywodzących się z terenu 

przynajmniej 3 województw lub równorzędnych obszarów administracyjnych na terenie 

innych państw itp.), organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze umożliwiające 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, domy kultury, muzea, biblioteki lub inne 

podmioty prowadzące statutową działalność artystyczną; 

8) olimpiadzie - rozumie się przez to olimpiadę interdyscyplinarną, przedmiotową, z 

przedmiotów dodatkowych lub tematyczną, organizowaną jako trójstopniowe zawody o 

zasięgu ogólnopolskim, którą przeprowadzi komitet główny powołany przez szkołę wyższą, 

jednostkę naukową, stowarzyszenie naukowe, stowarzyszenie zawodowe, inne podmioty 

prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową; olimpiada może mieć również 

zasięg międzynarodowy;  

9) stypendium Wójta Gminy Głusk - rozumie się przez to jednorazową nagrodę pieniężną 

przyznaną przez Wójta Gminy Głusk. 
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Rady Gminy Głusk

z dnia 21 lipca 2020 r.
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§ 2 

Stypendium przyznaje się w ramach zaplanowanych środków w uchwale budżetowej na dany rok.  

§ 3 

 

Uczeń może otrzymać „Stypendium Wójta Gminy Głusk” za: 

- wysokie wyniki w nauce określone średnią ocen za dany rok szkolny oraz wysoki wynik z egzaminu 

ósmoklasisty, 

- szczególne osiągnięcia edukacyjne w konkursach przedmiotowych,  interdyscyplinarnych oraz 

tematycznych lub olimpiadach uzyskane w danym roku szkolnym, 

- szczególne osiągnięcia artystyczne uzyskane w danym roku szkolnym.  

 

§ 4 

 

1. Prawo do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Głusk za wysokie wyniki w nauce 
przysługuje uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,5 oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu 

ósmoklasisty na poziomie, co najmniej 95% liczonych, jako średnia z przedmiotów 

obowiązkowych. 

 

2. Prawo do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Głusk za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne przysługuje uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,0 i 

spełnia jeden z poniższych warunków:  

1) uzyskał tytuł finalisty konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym lub olimpiady 

stopnia centralnego, 

2) uzyskał tytuł laureata konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym lub olimpiady 

stopnia centralnego.  

3. Prawo do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Głusk za szczególne osiągnięcia 

artystyczne przysługuje uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania, 

uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,0 i 

uzyskał; 

- nagrodę główną lub nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca w ogólnopolskim lub 

międzynarodowym konkursie artystycznym lub literackim, zdobytą w konkurencji indywidualnej. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, uczeń szkoły 

podstawowej otrzymuje stypendium Wójta Gminy Głusk w wysokości - 500 zł; 

2. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu, uczeń szkoły 

podstawowej otrzymuje stypendium Wójta Gminy Głusk w wysokości - 400 zł; 

3. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 regulaminu, uczeń szkoły 

podstawowej otrzymuje stypendium Wójta Gminy Głusk  w wysokości - 500 zł. 

4. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3 regulaminu, uczeń szkoły 

podstawowej otrzymuje stypendium Wójta Gminy Głusk  w wysokości - 300 zł. 

5. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 ust 2 i ust. 3 regulaminu, uczeń 

szkoły podstawowej otrzymuje stypendium Wójta Gminy Głusk w wysokości łącznej sumy 

stypendiów przysługujących w każdej z kategorii.  

§ 6 

 

1. Wniosek w sprawie przyznania stypendium oraz jego rodzaju składa dyrektor szkoły, której uczeń 

spełnia kryteria wymienione w § 4 regulaminu po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia. 
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2. Wniosek jest składany w formie formularza, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Wnioski adresowane do Wójta Gminy Głusk, powinny być złożone w siedzibie Urzędu Gminy 

Głusk, nie później niż do dnia - 31 sierpnia.  

4. Integralną częścią wniosku są potwierdzone kopie zaświadczeń, dyplomów, list wyników itp., 

wystawionych przez organizatora konkursu, olimpiady lub turnieju. W przypadku konkursów 

artystycznych i literackich należy również udokumentować ich ogólnopolski lub międzynarodowy 

zasięg, zgodnie z § 1 pkt 7 regulaminu. 

5.  W przypadku uczniów spełniających kryteria uprawniające do otrzymania stypendium należy 

dołączyć do wniosku oświadczenie podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) w formie 

formularza, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

6. Weryfikacji poprawności merytorycznej wniosków pod względem ich zgodności z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie  dokonuje Samorządowy Zespół Ekonomiczno - 

Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk.  

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium dyrektor 

szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. 

8.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie określonym  ust. 3; 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w pkt. 7; 

9. Weryfikacja, o której mowa w ust. 7-8 jest ostateczna. 

10. Za pośrednictwem dyrektora szkoły Wójt Gminy Głusk informuje rodzica (opiekuna prawnego) 

ucznia niepełnoletniego o wysokości nagrody.  

 

§ 7 

 

1. Uroczystego wręczenia pisemnego potwierdzenia przyznania „Stypendium Wójta Gminy Głusk”, 

o którym mowa w § 3 dokonuje Wójt Gminy Głusk lub osoba przez niego upoważnioną. 

2. Puchar Wójta Gminy Głusk za szczególne osiągnięcia edukacyjne  otrzymuje: szkoła 

podstawowa, której uczniowie uzyskali największą liczbę tytułów laureata i finalisty w 

konkursach, olimpiadach i turniejach, o których mowa w § 4 ust. 2. 

3. Puchar Wójta Gminy Głusk za szczególne osiągnięcia w rozwijaniu uzdolnień artystycznych 

dzieci i młodzieży otrzymuje szkoła podstawowa, której uczniowie uzyskali największą liczbę 

nagród, o których mowa w § 4 ust. 3. 

 

 

 

§ 8 

 

1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz artystyczne 

wypłaca się w półroczu następującym po zakończeniu danego roku szkolnego, w którym uczeń 

spełniał warunki do uzyskania stypendium.  

2. Stypendia Wójta Gminy Głusk wypłacane są jednorazowo na wskazany rachunek bankowy 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

§ 9 

 

W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu finalisty lub laureata po terminie, o którym mowa w § 6 

ust. 3, uniemożliwiającym uczniowi udział w uroczystym spotkaniu Wójta Gminy Głusk z finalistami 

i laureatami, wniosek jest rozpatrywany i załatwiany indywidualnie. Przepisy § 6 ust. 5- 11 oraz § 7 

ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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§ 10 

Obsługę merytoryczną i księgową  Stypendiów Wójta Gminy Głusk prowadzi Samorządowy Zespół 

Ekonomiczno - Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk. 
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