
UCHWAŁA NR XLVI/523/14
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół 
prowadzonych przez Miasto Chełm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z póżn. zm.), art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Chełm uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół 
prowadzonych przez Miasto Chełm, zwany dalej Regulaminem, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/476/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Chełm 
(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 r. poz. 2226).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady 

 Zygmunt Gardziński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 grudnia 2014 r.
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             Załącznik do uchwały NR XLVI/523/14

                    Rady Miasta Chełm z dnia 30.10.2014 r. 

        w sprawie regulaminu przyznawania 

        stypendiów za wybitne osiągnięcia                               

        w nauce uczniom szkół prowadzonych 

        przez Miasto Chełm. 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE  UCZNIOM SZKÓŁ PROWADZONYCH 

PRZEZ MIASTO CHEŁM  

 

§ 1 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest w celu 

wspierania uczniów o wysokich aspiracjach edukacyjnych.  

2. Objęci programem Stypendialnym mogą być uczniowie uczący się w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Chełm.  

3. O stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce mogą się ubiegać uczniowie 

klasy szóstej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Miasto Chełm. 

4. O przyznanie stypendium moŜe się ubiegać pełnoletni uczeń, rodzic (opiekun 

prawny) ucznia niepełnoletniego.  

5. Wniosek o przyznanie stypendium stanowiący załącznik do Regulaminu 

składa do Prezydenta Miasta Chełm, dyrektor szkoły, której uczniem jest 

kandydat do stypendium. 
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      § 2                                                                                                         

1. Prezydent Miasta Chełm przyznaje stypendium za wybitne osiągnięcia           

w nauce w oparciu o złoŜone wnioski. 

2. Stypendium przyznaje się na semestr szkolny. 

3. Stypendium ma charakter uznaniowy. 

§ 3 

1. Stypendium moŜe być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen      

w semestrze za który przyznaje się to stypendium: 

1) od 5,30 – w przypadku uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, 

od 5,20 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, 

od 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

2) ma wzorową ocenę z zachowania w semestrze, za który przyznawane jest to 

stypendium, 

3) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych                               

w semestrze za który ma być przyznane stypendium.  

 

2. Uczeń spełnia co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów: 

 

1)  angaŜuje się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, 

2)  jest laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, 

3) jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim. 
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§ 4. 

Uczeń moŜe utracić prawo do stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczniów, 

2) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, Ŝe uczeń w raŜący sposób naruszył 

normy zachowania, 

3) rezygnacji z pobierania stypendium złoŜonej na piśmie przez ucznia, 

pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego, 

4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza terenem Miasta 

Chełm. 

§ 5 

Termin składania wniosków o udzielenie stypendium: 

1) za I semestr do dnia 31 marca, 

2) za II semestr do dnia 31 lipca. 

            

§ 6 

 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce będzie wypłacane raz                 

w semestrze. 

2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę, do której uczęszcza uczeń, któremu 

przyznano stypendium w terminie do 30 kwietnia za I semestr i do 31 sierpnia 

za II semestr. 

3. Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Chełm w stosownym 

zarządzeniu. 
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4. Liczba i wysokość stypendiów uzaleŜniona jest od wysokości środków 

finansowych zaplanowanych w budŜecie miasta i ustalana jest corocznie przez 

Prezydenta Miasta Chełm. 
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Załącznik do Regulaminu

  .....................................                                                                                      ...................................       
     pieczęć szkoły                                                                                                               (data wpływu wniosku)

        

                                                                                                          

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce 

1.Dane osobowe ucznia

Nazwisko i imiona ucznia:

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki:

Data i miejsce urodzenia:

2.Adres zamieszkania:

3.Informacje o szkole:

Nazwa szkoły:

W roku szkolnym...........................jest uczniem/uczennicą klasy:
4.Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:

      1) zgodnie z § 3 uchwały:
Średnia ocen (dotyczy semestru, za który ma 
być przyznane stypendium) :

Ocena z zachowania (dotyczy semestru za 
który ma być przyznane stypendium):

   2) dodatkowe kryteria (dotyczy semestru za 
który ma być przyznane stypendium):

Wniosek o przyznawanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.              
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5.Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie stypendium za wybitne osiągnięcia      
w nauce:  

Nr rachunku bankowego:.............................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:.....................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku 
bankowym w celu wypłaty stypendium.

.........................................                                              ...............................................
                Miejscowość i data                                                                                       Podpis właściciela rachunku bankowego
 

6.Oświadczenia:

    
Oświadczam, że:

zapoznałe/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce 
uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Chełm oraz akceptuję jego zapisy, 

podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania 
i wypłaty stypendium

    ........................................                         ..........................................................................................
      Miejscowość i data                                         (podpis pełnoletniego ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna ucznia )

7.Załączniki:
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................................

.............................................
         podpis i pieczęć dyrektora szkoły
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