Stypendium Wójta Gminy Orla dla uzdolnionych uczniów
31 marca 2017 r. Rada Gminy Orla na wniosek Wójta Gminy Orla podjęła uchwałę sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Orla oraz uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla.
Stanowią one podstawę do przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom zarówno za
osiągnięcia w nauce jak i w sporcie.
Kto może otrzymać stypendium?
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Orli (oprócz uczniów klas I-III) i uczniowie Gimnazjum w
Orli.
Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1) za dane półrocze roku szkolnego uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze
sprawowania oraz, co najmniej średnią ocen 4,50 lub
2) był laureatem, co najmniej wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego i uzyskał,
co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania, lub
3) zajął 1-6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czołowe miejsca
(1-12) w ogólnopolskich zawodach sportowych i uzyskał, co najmniej dobrą ocenę ze
sprawowania.
W jakiej formie jest przyznawane?
Stypendium ma formę nagrody pieniężnej. Za wysokie osiągnięcia w nauce wynosi:
 50 zł miesięcznie za średnią ocen od 4,50 do 4,74,
 100 zł miesięcznie za średnią ocen od 4,75 do 4,99,
 150 zł miesięcznie za średnią ocen od 5,00 do 5,49,
 200 zł miesięcznie za średnią ocen od 5,50 i więcej.
Wysokość stypendium, za pozostałe kryteria ustala Wójt Gminy Orla, biorąc pod uwagę
wysokość przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy środków finansowych.
Co zrobić, aby otrzymać stypendium?
Z wnioskiem o przyznanie stypendium, zawierającym pozytywną opinię rady pedagogicznej,
może wystąpić dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, a także rodzic, pełnoprawny
opiekun ucznia.
Wniosek powinien zawierać dane ucznia oraz uzasadnienie przyznania stypendium (wzór
wniosku poniżej).
Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, pok. nr 14
(sekretariat).
Kiedy można składać wnioski?
Wnioski o przyznanie Stypendium:
- za wyniki w nauce składa się za I półrocze roku szkolnego - do końca lutego, za II półrocze
roku szkolnego - do końca lipca,
- za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub w zawodach sportowych należy składać
do końca lipca roku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium uczniom kończącym naukę w szkole, składa się w
terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

