Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Warto się uczyć
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr ......z dnia .....Rady Gminy Pawłowice
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży dla programu
stypendialnego Warto się uczyć po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
i Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Stypendium Warto się uczyć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub
absolwentów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Pawłowice.
2. Stypendium może być przyznawane, po spełnieniu wymogów niniejszego regulaminu:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej lub rocznej średnią ocen co najmniej: 4,75 – absolwent szkoły
podstawowej, 4,5 – uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Średnia ocen jest obliczana
zgodnie z § 3 ust.1,
b) jest absolwentem szkoły podstawowej lub gimnazjum, który z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty lub
egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród
30 najlepszych absolwentów z terenu gminy Pawłowice. Listy 30 absolwentów którzy uzyskali najwyższą średnią
procentową z egzaminu w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół,
c) absolwent szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej otrzymał co najmniej 750 punktów, uczeń
szkoły ponadgimnazjalnej otrzymał co najmniej 900 punktów Liczba punktów jest obliczana jako suma punków
uzyskanych na podstawie § 3 ust.1 i 2.
§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
2. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. W przypadku braku pełnoletności ucznia wniosek składa
rodzic lub opiekun prawny ucznia. Wniosek składa się do 30 września każdego roku w siedzibie Urzędu Gminy
Pawłowice.
3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego.
4. Wysokość stypendium wynosi: 200 zł miesięcznie.
§ 3. Na podstawie złożonych wniosków przyznawane są punkty według poniższych zasad:
1. za średnią – średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu
szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych w klasyfikacji na koniec
roku szkolnego mnożymy przez 100,
2. wyniki procentowe z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego dodaje się,
a uzyskaną sumę przelicza się na punkty przy założeniu że 1 procent odpowiada 1 punktowi.
§ 4. Wnioski w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć, które złożone zostały od dnia 01.07. 2020 r.
do 30.09.2020 r. na podstawie uchwały Nr XLII/413/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. r.
w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych
oraz Uchwały Nr XVI/169/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć zostaną
rozpatrzone na podstawie niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/413/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
Programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych oraz Uchwała Nr XVI/169/2020
z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Program Stypendialny Warto się uczyć jest realizowany przez Gminę Pawłowice od roku 2013, natomiast
Program Stypendialny Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych jest realizowany od roku 2019.
Ogółem z tego programu zostało wypłaconych
absolwentów szkół podstawowych.

67 stypendiów dla absolwentów gimnazjów i 10 dla

Program realizowany jest na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
W związku z pojawiającym się nowym orzecznictwem w zakresie stypendiów oraz wniesioną 30 lipca 2020 r.
skargą Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dotyczącą stypendium Motywacja należy
również uaktualnić zasady przyznawania stypendium Warto się uczyć.
Stypendium Warto sie uczyc zostało określone uchwałami nr: Nr XLII/413/2018 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 16 października 2018 r. r. w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół
podstawowych oraz Uchwałą Nr XVI/169/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Programu Stypendialnego
Warto się uczyć. Proponuje się aby została podjęta jedna uchwała obejmująca swym zakresem poprzednie
dwie uchwały.
W projekcie uchwały Programu Stypendialnego Warto się uczyć usunięto zapisy:
- dotyczące liczby stypendystów, która jest ustalana corocznie stosownie do posiadanych środków
finansowych
- stałe zamieszkanie na terenie gminy Pawłowice,
- uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy
Pawłowice,
- w danym roku szkolnym stypendium może otrzymać nie więcej niż 10 uczniów,
- wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- dotyczący absolwenta, który ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum poza terenem gminy Pawłowice.
- usunięto zapisy, które okreslały klompetencje organu wykonawczego.
W proponowanej uchwale zostanie dodany zapis:
- uczeń otrzymał co najmniej 900 punktów (absolwent gimnazjum) i 750 punków (absolwent szkoły
podstawowej),
- program stypendialny dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub absolewntów
szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Pawłowice.
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