
Projekt 

UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ………………….2019 r. 

 

w uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia 

sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów 

uczęszczających do szkół  na terenie Gminy Żabia Wola 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713), art. 90g i art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Uchwały Nr 67/XV/2019 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 30 października 2019 r. i otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1                                         

oraz w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr…………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia …………………… 

 

 
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola 

 

Postanowienia ogólne 

1. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub                   

za osiągnięcia w sportowe. Stypendia mają na celu mobilizowanie uczniów do rozwijania 

uzdolnień              i zainteresowań w nauce lub sporcie.  

2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych 

w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym. Wysokość stypendium szkolnego w danym 

roku szkolnym uzależnia się od wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych. 

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.  

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria: 

a. uzyskał z obowiązkowych przedmiotów średnią ocen co najmniej 5,5 i otrzymał                      

co najmniej  dobrą ocenę z zachowania, lub 

b. zajął I, II, III miejsce w konkursach , powiatowych,  olimpiadach na szczeblu 

wojewódzkim lub ogólnopolskim, lub 

c. uzyskał wysokie wyniki w innych konkursach przynajmniej o randze powiatowej (np. 

konkursy artystyczne). 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia łącznie następujące 

kryteria:  

a. zajął I, II, III miejsce w zawodach międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, 

międzynarodowych, 

b. został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania                             

ze średnią co najmniej 4,0  (motywacja dla uczniów z niższymi wynikami w nauce), 

c. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,   

d. otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.  

7. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce                        

i stypendium za osiągnięcia sportowe.  

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane i wypłacone raz 

w roku szkolnym po zakończeniu drugiego półrocza. 



3. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę 

stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali 

najwyższą średnią ocen. 

4. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę 

należności w formie przelewu na wskazane przez rodziców/prawnych opiekunów konto. 

 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:  

a. wicedyrektor/społeczny zastępca dyrektora jako Przewodniczący Komisji,  

b. opiekun Samorządu Uczniowskiego,  

c. nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy klasy w klasach IV-VIII, 

d. pedagog szkolny. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 

a. przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium (wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), 

b. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,  

c. zaopiniowanie w/w wniosków (wzór opinii stanowi załącznik nr 2 do regulaminu),  

d. przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły,  

e. sporządzenie protokołu, 

f. przekazanie kompletu dokumentacji z przebiegu spotkania dyrektorowi szkoły 3. 

Rodzic najpóźniej 10 dni przed koocem roku szkolnego musi zgłosić wszelkie osiągnięcia 

dziecka do wychowawcy klasy 

g.  

3. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe, do Komisji Stypendialnej (wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4. Wychowawca klasy uzupełnia wymagane informacje w terminie 7 dni po zakończeniu drugiego 

półrocza.  

5. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli wnioskodawca nie dopełni 

wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się  o stypendium dotyczących 

nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku lub zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia 

przyznania stypendium w określonej kategorii.  

6. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu stypendiów – dyrektor placówki w drodze konsultacji                           

z pozostałymi dyrektorami szkół z terenu Gminy Żabia Wola, dokonuje ustalenia wysokości 

stypendiów – tak aby wielkość stypendium za podobne osiągnięcia uczniów była podobna lub 

taka sama w pozostałych szkołach.  

7. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości rodzice 

lub prawni opiekunowie ucznia (wzór przyznania stypendium stanowi załącznik nr 3                                          

do regulaminu).  

8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego 

uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, gdy:  

a. rażąco naruszył obowiązki ucznia,  



b. dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralno-

etycznej,  

c. odmówi udziału w reprezentowaniu szkoły w konkursach, na zawodach sportowych, 

bez uzasadnionej przyczyny.  

9. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

10. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze 

motywacyjnym.  

 

 Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. Regulamin zostaje zamieszczony  do 

ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej i dostępny u wychowawców klas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

….............................., dnia…………..  

 

 

Komisja Stypendialna  

w Szkole Podstawowej  

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

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

 

 

WNIOSEK 

 o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe*  

 

Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej  …................................................... wnioskuję o przyznanie stypendium za: 

wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe dla ucznia: 

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

data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………..  

 

W roku szkolnym …………….. uczeń/uczennica klasy ……………….. uzyskał/a ………….. 

średnią za wyniki w nauce, ………………….……. ocenę zachowania oraz brał/brała udział i 

odniósł/odniosła sukcesy w poniższych konkursach przedmiotowych/ zawodach sportowych*: 

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

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

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

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

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

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

Uzyskana ocena z wychowania fizycznego (dotyczy stypendium za osiągnięcia 

sportowe):………………………  

 

 

                                                                                                                                

……..………………………………....    

                      (podpis wychowawcy klasy) 

       



 

                                                                                 

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

w Szkole Podstawowej 

…………………………. 

 

Komisja stypendialna w Szkole Podstawowej ……………………………………………………… 

w składzie:  

1. …..................................................................................  

2. …..................................................................................  

3. …..................................................................................  

4. …..................................................................................  

5. ….................................................................................. 

na posiedzeniu w dniu ………………………………po rozpatrzeniu złożonych wniosków, 

pozytywnie opiniuje wnioski o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

następujących uczniów: 

1. …..................................................................................  

2. …..................................................................................  

3. …..................................................................................  

4. …..................................................................................  

5. ….................................................................................. 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 

 ……………………………………... 

 ……………………………………... 

 ……………………………………...  

……………………………………... 

……………………………………... 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

                                                       PRZYZNANIE STYPENDIUM 

za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe 

 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej …..................................... , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

przyznaję uczniowi: 

……………….……………..……………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, klasa) 

stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe w wysokości ……….………………….……zł 

(słownie………………………………………………….……………………...………………..…..). 

 

 

 

 

……………..………………………. 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr…………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia …………………… 

     

 Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żabia Wola 

dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej 

 

Postanowienia ogólne 

1. Nagroda Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej 

przyznawana jest uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Gminy Żabia Wola. 

2. Nagrodę Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej przyznaje 

Wójt Gminy Żabia Wola, na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół podstawowych złożonych 

za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola (wzór zgłoszenia 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).  

3. Nagroda Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej udzielana 

jest w formie ustalonej przez Wójta Gminy Żabia Wola.  

4. Wysokość nagrody uzależnia się od wysokości przeznaczonych na ten cel środków 

finansowych w budżecie w danym roku. 

5. Wójt Gminy Żabia Wola może podjąć decyzję o przyznaniu nagród dla większej liczby 

absolwentów.  

6. Wręczenie nagrody odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego przez uczniów 

klas ósmych lub w innym ustalonym w porozumieniu z Wójtem Gminy Żabia Wola terminie. 

 

 

Tryb i sposób przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żabia Wola 

dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej 
 

1. Ucznia do nagrody typuje Rada Pedagogiczna. 

2. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o uzyskanej przez kandydata liczbie punktów do 

Wójta Gminy Żabia Wola.  

3. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy. 

4. Wybór ucznia następuje spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

5. W przypadku uczniów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, w porównaniu należy 

uwzględnić średnią ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej, następnie średnią ocen rocznych 

z klasy siódmej.  

 

Kryteria przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta 

szkoły podstawowej 

 

1. Liczbę punktów dla kandydata wylicza się jako sumę punktów za następujące kryteria: 

a. średnią z ocen końcowych, 

b. ocenę z zachowania, 



c. liczbę punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem progu 

procentowego, 

d. udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty,    

e. osiągnięcia w pozostałych konkursach, 

f. osiągnięcia w zawodach sportowych (indywidualne), 

g. konkursy ogólnopolskie (jednoetapowe) np. Kangur, Alfik itp., 

h. praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

 

 

2. Przydział punktów w poszczególnych kryteriach jest następujący: 

 

a. średnia ocen końcowych 

Ocena roczna 4,8-4,89 4,9-4,99 5,0-5,09 5,1-5,19 5,2-5,29 5,3 – 5,39 5,4 – 5,49 5,5 – 5,59 5,6 – 5,69 5, 7 – 6,0 

Liczba 

punktów 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. zachowanie 

c.  

Ocena z zachowania Bardzo dobre wzorowe 

Liczba punktów 1 2 

   

Ocena z zachowania Dobre Bardzo dobre Wzorowe 

Liczba punktów 1 2 3 

 

d. liczba  punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem progu 

procentowego.    

Wynik z 

egzaminu 
51-55% 56-60% 61-65% 66-70% 71-75% 76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100% 

Liczba 

punktów 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty    

 Osiągnięcie Liczba punktów 

Etap szkolny (I) Zakwalifikowanie się do II etapu 2 

Etap rejonowy (II) Zakwalifikowanie się do III etapu 5 

Etap wojewódzki (III) Laureat 10 

 

f. osiągnięcia w konkursach  

Ranga konkursu 
Laureat, I  miejsce 

Liczba punktów 

II – III miejsce 

Liczba punktów 

Wyróżnienie 

Liczba punktów 

Ogólnopolski 6 5 4 

Wojewódzki 5 4 3 

Powiatowy 4 3 2 

 



 

 

 

 

g. osiągnięcia w zawodach sportowych (indywidualne) 

Ranga zawodów 
Laureat, I  miejsce 

Liczba punktów 

II miejsce 

Liczba punktów 

III miejsce 

Liczba punktów 

Międzynarodowe 7 6 5 

Ogólnopolskie 6 5 4 

Wojewódzkie 5 4 3 

Powiatowe 4 3 2 

 

h. konkursy ogólnopolskie (jednoetapowe) 

Osiągnięcie Liczba punktów 

Laureat, I miejsce 5 

II miejsce, wynik „bardzo dobry” 4 

III miejsce, wynik „dobry”, wyróżnienie 3 

Najlepszy wynik w poziomie w szkole (przy braku innych osiągnięć w poziomie) 1 

 

i. praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska: 

 Liczba punktów 

Praca w szkolnym samorządzie 2 

Poczet sztandarowy 2 

Udział w akademiach i uroczystościach 2 

Działalność społeczna (np. wolontariat) 2 

Inna aktywność 2 

 

                                                      

  

 

                            

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

….............................., dnia…………..  

 

 

Wójt 

Gminy Żabia Wola  

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

 do przyznania nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej  

w roku szkolnym ………………………. 

 

Na podstawie Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego 

absolwenta szkoły podstawowej, zgłaszam kandydata do przyznania nagrody dla najlepszego 

absolwenta szkoły podstawowej: 

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

data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………..  

 

W roku szkolnym …………….. uczeń/uczennica uzyskał/a, zgodnie z Regulaminem przyznawania 

nagrody Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, następujące 

liczby punktów w poszczególnych kryteriach: 

 

Kryterium Liczba punktów 

średnia z ocen końcowych  

ocena z zachowania  

liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty z 

uwzględnieniem progu procentowego 
 

udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych przez 

Kuratora Oświaty 

 

 

osiągnięcia w konkursach 

 
 

osiągnięcia w zawodach sportowych (indywidualne) 

 
 

konkursy ogólnopolskie (jednoetapowe)   

praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska  

 

 

Liczba punktów ogółem……………… 

 

                                                                                                                                

……..………………………………....    



        (pieczątka i podpis dyrektora szkoły podstawowej) 

       

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 

dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej 

 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego 

absolwenta szkoły podstawowej, w roku szkolnym ……………… przyznaję Nagrodę dla 

najlepszego absolwenta szkoły podstawowej uczniowi/uczennicy*:  

 

……………….……………..……………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, klasa) 

……………….……………..……………………………………………………….………………… 
(szkoła podstawowa, adres) 

 

Informacje o formie przyznania nagrody: 

……………………………………………………………… 

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

 

 

……………..………………………. 
(pieczątka i podpis wójta gminy) 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 



 

                                                                                 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 90g i art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy 

wspierające uczniów zdolnych; szkoły mogą udzielać stypendium za wyniki w nauce                                             

lub za osiągnięcia sportowe.   

Uchwałą Nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2019 r. został 

wprowadzony dodatkowy aspekt motywujący uczniów – stypendium za wyniki w nauce i 

stypendium sportowe. Stypendia – zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do w/w uchwały – tj. 

regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola, zostały przyznane i wypłacone za  pierwsze 

i drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020.  

Praktyczny proces przyznawania stypendiów pokazał jednak potrzebę zmiany zapisów, w 

tym m. in. tak, by zwiększyć funkcję motywującą stypendium za wyniki w nauce  - podniesienie 

wymaganej średniej ocen do 5,5 (dotychczasowy zapis – średnia 5,0) oraz nadać im bardziej 

motywujący charakter. Poprawiane zapisy umożliwią uczniom z wysokimi wynikami w zawodach 

sportowych skorzystanie ze stypendium za osiągnięcia sportowe przy co najmniej bardzodobrej 

ocenie                        z wychowania fizycznego (dotychczasowy zapis stanowił, że stypendium za 

osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń, który uzyskał ocenę celującą). Usunięto również 

sformułowania w regulaminie o konkursach gminnych i międzyszkolnych, aby ujednolicić zapis z 

wytycznymi MEN. 

Doprecyzowano sformułowanie „inne konkursy” o konkursy artystyczne rangi przynajmniej 

powiatowej. W zapisach załącznika nr 2 do w/w uchwały – tj. regulaminu przyznawania Nagrody 

Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, by jeszcze bardziej 

podkreślić szczególny charakter nagrody, została usunięta punktacja za osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych wewnątrzszkolnych.  

Zmienione zapisy regulaminów dotyczyć będą stypendiów oraz nagród począwszy od roku 

szkolnego 2020/2021. 


