UCHWAŁA NR XLIV/366/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla
uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych
uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku
o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Rada Gminy Andrespol uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów
uczęszczających do szkół średnich oraz zawodowych, a także studentów publicznych szkół policealnych oraz
wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/151/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia
Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół
średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących
mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze
motywacyjnym, zmieniona uchwałą nr XX/180/20 Rady Gminy Andrespolz dnia 25 lutego 2020 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/366/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 19 listopada 2021 r.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I ZAWODOWYCH, PUBLICZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH
ORAZ STUDENTÓW PUBLICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI
GMINY ANDRESPOL
Rozdział 1.
Cele i formy realizacji Programu
1. Celem Programu jest wspomaganie szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów uczęszczających do
publicznych szkół średnich, zawodowych i szkół policealnych oraz publicznych uczelni wyższych,
posiadających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrespol, pobierających naukę zarówno na terenie
Gminy Andrespol jak i poza jej granicami administracyjnymi.
2. Program ma charakter motywacyjny i realizowany jest w formie stypendiów, niezależnie od sytuacji
materialnej uczniów i studentów.
3. Program służy:
1) wzmocnieniu motywacji do rozwoju uzdolnień, premiowaniu rzetelnej wiedzy i umiejętności w różnych
obszarach edukacji;
2) zachęceniu uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Andrespol w olimpiadach, konkursach,
zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym;
3) zwiększeniu szans na kontynuowanie nauki na kierunkach studiów pozwalających na zdobycie
atrakcyjnego zawodu;
4) pobudzaniu aspiracji edukacyjnych i rozwijaniu talentów oraz budowaniu poczucia własnej wartości;
5) osiąganiu wysokich wyników edukacyjnych potwierdzonych egzaminami zewnętrznymi i umiejętnościami
zawodowymi.
4. Stypendium za znaczące osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne może otrzymać uczeń publicznej szkoły
średniej i zawodowej, publicznej szkoły policealnej lub wyższej spełniający kryteria określone w rozdziale 2.
Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium
1. Stypendium przyznaje się za znaczące osiągnięcia uzyskane w semestrze szkolnym bezpośrednio po jego
zakończeniu.
2. Stypendium za osiągnięcia może być przyznane w jednej z dwóch kategorii:
1) osiągnięcia naukowe;
2) osiągnięcia artystyczne.
3. Stypendium za osiągnięcia może być przyznane uczniowi i studentowi, który w semestrze szkolnym
bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku, spełnił łącznie kryteria określone w ust. 4 i 5 oraz kryteria
odpowiadające danej kategorii.
4. Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki edukacyjne:
1) w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcowej kandydat otrzymał łącznie:
a) ocenę wzorową ze sprawowania w publicznych szkołach średnich i zawodowych, uprawniającą do
ubiegania się o stypendium o charakterze motywacyjnym, nie braną jednak pod uwagę przy klasyfikacji
w listach rankingowych, które to sporządza się na podstawie osiągnięć edukacyjnych i uzyskanej średniej
ocen,
b) średnią ocen nie niższą niż 5,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach
średnich i zawodowych,
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c) średnią ocen nie niższą niż 4,70 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach
policealnych oraz wyższych,
d) przynajmniej jedną ocenę celującą z przedmiotu obowiązkowego w publicznej szkole średniej i szkole
zawodowej.
2) w semestrze szkolnym, za który przyznaje się stypendium kandydat nie opuścił bez usprawiedliwienia
żadnych godzin lekcyjnych;
3) kandydat wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności szkolnej;
4) Student ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, uzupełniających
magisterskich, zobowiązany jest, w przypadku ukończenia nauki na kierunku za który ubiega się
o udzielenie stypendium o charakterze motywacyjnym lub artystycznym do przedłożenia potwierdzenia
kontynuacji nauki.
5. Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki artystyczne:
1) W wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcowej kandydat otrzymał łącznie:
a) Co najmniej ocenę dobrą ze sprawowania w publicznych szkołach średnich i zawodowych,
b) Średnią ocen nie niższą niż 4,50 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach
średnich i zawodowych,
c) średnią ocen nie niższą niż 4,20 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach
policealnych oraz wyższych,
d) Co najmniej ocenę bardzo dobrą z muzyki, plastyki, historii tańca, historii sztuki.
6. Kryteria dodatkowo premiowane do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki edukacyjne:
1) Kandydat ubiegający się o stypendium w kategorii za osiągnięcia naukowe winien spełnić co najmniej
jeden warunek z wymienionych niżej:
a) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego przeprowadzanego
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),

zgodnie

z przepisami

b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia, olimpiady lub turnieju obejmującego
problematykę związaną z kierunkowym kształceniem zawodowym, organizowanymi zgodnie
z odrębnymi przepisami,
c) uzyskał tytuł laureata lub znaczące wyróżnienie (miejsca I - III) w konkursach wielostopniowych
o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym, organizowanym przez instytucje do tego uprawnione.
7. Kryteria dodatkowo premiowane do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki artystyczne:
1) uzyskał tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
organizowanych zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1915);
2) uzyskał czołowe miejsce (I-V) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim
poprzedzonych kwalifikacjami lub zdobył miejsce (I-III) w znaczących konkursach, przeglądach
i festiwalach szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych przez instytucje kultury, i inne
podmioty do tego uprawnione;
3) wykazał się znaczącym dorobkiem artystycznym (wystawy, publikacje, przeglądy i inne wydarzenia
artystyczne).
Rozdział 3.
Zasady, tryb zgłaszania oraz przyznawania stypendium
1. Prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
1) rodzic/prawny opiekun ucznia;
2) pełnoletni uczeń/student do ukończenia 26 roku życia;
3) wychowawca klasy;
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4) opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania;
5) przewodniczący samorządu uczniowskiego;
6) dyrektor szkoły, jednostki kultury, którą uczeń reprezentuje.
2. Wnioski o stypendium wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu lub
za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza kandydat, na formularzach według wzoru określonego Uchwałą
Rady Gminy Andrespol.
3. W ramach Programu w danym semestrze szkolnym można ubiegać się tylko o jedną formę stypendium –
za wysokie wyniki edukacyjne lub artystyczne.
4. Wniosek składa się w terminie 14 dni od zakończenia semestru w kopercie z dopiskiem „Program
Stypendialny Gminy Andrespol”.
5. Do wniosku o stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych przez
wnioskodawcę.
6. Wnioski sprawdza i opiniuje Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Andrespol.
7. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski w terminie 14 dni od zakończenia semestru zimowego lub
letniego w szkole policealnej oraz publicznej uczelni wyższej. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku
kandydatów uczęszczających do szkół średnich i zawodowych jak i studentów szkół policealnych oraz
publicznych uczelni wyższych.
8. Komisja Stypendialna w pierwszej kolejności dokonuje oceny formalnej wniosków. Wnioski
niekompletne oraz złożone po terminie są wyłączane z dalszych prac.
9. Wnioski poprawne pod względem formalnym są sprawdzane pod kątem spełniania kryteriów i oceniane
przez Komisję Stypendialną. Wnioski niespełniające kryteriów regulaminowych są opiniowane negatywnie.
10. Pozytywnie zaopiniowane wnioski, Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Andrespol
w formie list rankingowych, odrębnych dla każdego rodzaju stypendiów.
11. Komisja Stypendialna kwalifikuje kandydatów do stypendiów zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustalonego składu. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków uzależniona jest od
jakości złożonych wniosków oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
12. Wójt Gminy Andrespol udziela stypendium w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Komisję
Stypendialną List Rankingowych.
13. Stypendia mogą być udzielone maksymalnie 5 kandydatom z najlepszymi wynikami w danej kategorii
stypendium.
14. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Andrespol może udzielić dodatkowych stypendiów dla
uczniów szczególnie uzdolnionych.
15. O przyznaniu stypendiów Wójt Gminy Andrespol zawiadamia dyrektorów szkół, z których wpłynęły
wnioski. Dyrektor zobowiązany jest powiadomić uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
o przyznanych stypendiach.
16. Do wniosków o Stypendia złożonych za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza kandydat, dyrektor
dołącza:
1) zbiorcze listy kandydatów do stypendium, odrębne dla każdego rodzaju stypendium, według ustalonego
wzoru;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów, niezbędnych do ubiegania się o stypendium, w tym:
a) kopię arkusza ocen,
b) zaświadczenie o wynikach frekwencji,
c) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata,
d) zaświadczenia dotyczące wyników obowiązkowych egzaminów i praktyk, o ile dotyczą danego
kandydata.
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Rozdział 4.
Wypłata stypendium
1. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru roku szkolnego następującego po semestrze,
w którym uczeń spełniał warunki do jego uzyskania, za wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych, którym stypendia wypłaca się do końca miesiąca, do którego trwają zajęcia
szkolne.
2. Pobieranie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz stypendiów przyznanych przez inne
podmioty nie ogranicza prawa do otrzymywania stypendium w ramach niniejszego Programu. Wysokość
miesięcznego stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz artystyczne może wynosić do 25%
minimalnego wynagrodzenia (brutto),obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok,
w którym zostanie przyznane stypendium.
3. Dla kandydata spełniającego zarówno warunki do otrzymania stypendium za znaczące osiągnięcia, jak
i kryteria dodatkowo premiowane, na wniosek Komisji Stypendialnej, Wójt Gminy Andrespol może
podwyższyć o 25% kwotę przyznanego stypendium.
4. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w okresie semestru szkolnego, na który jest przyznane,
w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, przy czym stypendia za miesiące wrzesień i październik oraz luty
i marzec wypłacane są jako jedna wypłata wyrównująca.
5. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia
niepełnoletniego lub ucznia/studenta pełnoletniego.
6. Uczeń/student traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:
1) odszedł ze szkoły;
2) zachowaniem i postawą etyczną odbiega znacząco od norm społecznych i prawnych;
3) zaniedbał realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w tym opuścił bez usprawiedliwienia
zajęcia obowiązkowe;
4) w klasyfikacji okresowej otrzymał oceny niedostateczne lub niższą od wzorowej ocenę zachowania
w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub dobrej w przypadku stypendium za
osiągnięcia artystyczne;
5) złożył pisemną rezygnację z pobierania stypendium (rezygnację składa rodzic/opiekun prawny ucznia
niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń/student).
7. Utrata prawa do stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1-4, natomiast w przypadku określonym
w pkt 5, w miesiącu złożenia rezygnacji.
8. Na wnioskodawcę nakłada się obowiązek niezwłocznego informowania Urzędu Gminy w Andrespolu
o zdarzeniach mających wpływ na utratę prawa do stypendium.
9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Andrespol
o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 6.
10. O wstrzymanej wypłacie stypendium, Wójt Gminy Andrespol informuje pełnoletniego stypendystę lub
rodziców/prawnych opiekunów ucznia/studenta o podjętej decyzji w terminie 7 dni od daty wstrzymania
wypłat.
11. Nie poinformowanie organu przyznającego stypendium o zaistnieniu warunków określonych
w ust. 6 pkt 1-5 stanowi podstawę do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego
ucznia zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi.
12. Nienależnie pobrane stypendium wraz z odsetkami w wysokości określonej ustawowo zwraca się na
rachunek bankowy wskazany przez organ, który przyznał stypendium.
13. Odsetki, o których mowa w ust. 6 nalicza się od dnia zaistnienia przyczyny powodującej utratę prawa
do stypendium.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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2. Urząd Gminy Andrespol, ma prawo do wykorzystywania wizerunku stypendystów w swoich materiałach
informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu ustalana jest corocznie
w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/366/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 19 listopada 2021 r.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym
WNIOSEK
O UDZIELENIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH
ZA WYSOKIE WYNIKI EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE
1. Dane osobowe ucznia/studenta Imiona i nazwisko ucznia/studenta
……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia/studenta
……………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ucznia/studenta
……………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców ucznia/studenta bądź opiekunów prawnych
……………………………………………………………………………………………………..
2. Informacje o szkole - nazwa i adres szkoły
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
3. Wnioskowany rodzaj stypendium. Należy w przy rodzaju stypendium postawić znak „X”:
STYPENDIUM ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE
STYPENDIUM ZA WYSOKIE WYNIKI ARTYSTYCZNE

……………………………………………
Pieczęć Szkoły

……………………………………………
Data i Podpis rodzica lub prawnego opiekuna
Studenta lub pełnoletniego ucznia

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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