
UCHWAŁA NR XXXVIII/183/2018
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt. 1 i 2 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się 
w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów w ten sposób, że paragraf  2 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uczniów szkół 
podstawowych klas IV – VIII i klas gimnazjalnych, uczących się w placówkach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baranów, którzy wzorowo lub bardzo dobrze wypełniają obowiązki ucznia 
określone w statucie szkoły.”.

2. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w §2 ust 1 oraz 
najmniej jedno z poniższych kryteriów: a.uzyskał w okresie pierwszego semestru lub na zakończenie w roku 
szkolnego ocenę średnią nie niższą niż:

- 5,5 w szkole podstawowej w klasie IV-VI,

- 5,3 w szkole podstawowej w klasie VII-VIII oraz w klasach gimnazjalnych,  b.uzyskał nie mniej niż 90% 
maksymalnej liczby punktów na jednej z części egzaminu ósmoklasisty (język polski lub matematyka, lub 
język obcy nowożytny) lub jednym z egzaminów gimnazjalnych (część humanistyczna lub matematyczno-
przyrodnicza lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), c.został laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

3. W przypadku spełnienia przez ucznia więcej niż jednego kryterium uczniowi przysługuje tylko jedno 
stypendium.

4. Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu każdego 
semestru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów klasy VII szkół 
podstawowych składa się w terminie od 1 do 15 lutego 2018 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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