
UCHWAŁA NR XII/93/2019
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. .U.2019.506t.j) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz..U.2019.1481t.j.)

Rada Gminy w Rudniku
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik, 
w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jaśkowski
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Załącznik do uchwały Nr XII/93/2019

Rady Gminy Rudnik

z dnia 27 listopada 2019 r.

Regulamin Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Gminy Rudnik

§ 1. 

1. Podstawową formą wsparcia w programie jest Nagroda Wójta Gminy Rudnik w formie jednorazowej 
nagrody pieniężnej.

2. Nagrodę Wójta Gminy Rudnik wypłaca się w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości  do kwoty 
300 zł, jednak nie w mniejszej kwocie niż 50 zł.

3. Nagroda przyznawana jest  po zakończonym roku szkolnym.

§ 2. 

1. Nagrody Wójta przyznawane są w następujących  kategoriach, tj.:

1) za wysokie wyniki w nauce, przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:

uzyskania na świadectwie szkolnym średniej ocen co najmniej 4.90  i uzyskania  min. 75% punktów 
z przedmiotów obowiązkowych egzaminu ósmoklasisty

2) za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. ws organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13 poz. 125 z późn. zm.).

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe, o charakterze trwałym (np. w związku z członkostwem  
w klubie, ognisku muzycznym, zespole wokalnym, instrumentalnym lub tanecznym, itp.).

4) za wybitne osiągnięcia w sporcie szkolnym.

2. Nagroda Wójta może być przyznana:

1) w kategorii określonej w § 2 ust. 1 pkt. 1 - absolwenci klas VIII szkół podstawowych,

2) w kategorii określonej w § 2 ust. 1 pkt 2: laureaci i finaliści konkursów i olimpiad, o których mowa w § 
2 ust.1 pkt 2,

3) w kategorii określonej w § 2 ust. 1 pkt. 3: laureaci i finaliści rozgrywek na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim,

4) w kategorii § 2 ust. 1 pkt 4 finalistom szkolnych rozgrywek sportowych w półfinałach lub finałach na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim.

§ 3. 

1. Zgłaszanie kandydatów do nagrody odbywa się w formie pisemnego wniosku. Wzór wniosku oraz 
niezbędne dane i dokumenty określa Wójt Gminy Rudnik w drodze zarządzenia.

2. Do  wniosku  należy dołączyć  kserokopie  dokumentów,  poświadczonych  przez wnioskodawcę za 
zgodność  z oryginałem, potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku  szkolnym.

3. Wnioski składa się do Wójta Gminy Rudnik w terminie do 10 lipca danego roku w sekretariacie Urzędu 
Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik.

4. Wniosek o nagrodę dla kandydata w ramach programu może złożyć sam zainteresowany lub jego 
rodzic/opiekun prawny.

§ 4. 

1. Nagroda przyznawana jest decyzją Wójta Gminy Rudnik.
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2. W  celu  zaopiniowania  złożonych  wniosków  Wójt  Gminy powołuje zarządzeniem doraźną komisję 
stypendialną, spośród radnych Rady Gminy Rudnik oraz pracowników Urzędu Gminy,  wyznaczając jej 
przewodniczącego i określa terminy jej prac.

3. Do zadań komisji stypendialnej należy ustalenie propozycji wysokości nagrody pieniężnej i listy 
uczniów, którym nagroda powinna zostać przyznana oraz przedstawienie powyższych propozycji Wójtowi.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały o  przyjęciu Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,
Gminy Rudnik wynika z  art.90t ust. 4  ustawy o  systemie oświaty, dotyczącym konieczności ustalenia
zasad udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Zaproponowany
regulamin zawiera szczegółowe zasady, formy, zakres oraz tryb przyznawania nagród Wójta Gminy
Rudnik za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Przyjęcie i realizacja
Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik pozwoli wspierać
edukację uczniów, wykazujących wybitne uzdolnienia naukowe, sportowe i  artystyczne. Uchwała
uwzględnia wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych w wyznaczonym terminie t.j. od dnia :
23.10.2019 do 29.10.2019r.- nie zgłoszono żadnych propozycji, zastrzeżeń lub uwag.

Id: 22B122A4-EEA7-4F44-8658-EC8C739F1476. Podpisany Strona 1




