
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM JĘZYKOWEGO 

IM. MICHAELA LEIER, UFUNDOWANEGO PRZEZ LEIER POLSKA S.A. 

 

Celem udzielania stypendium jest podwyższenie kompetencji językowych oraz umożliwienie   

rozwoju   edukacyjnego   uczniów   uczęszczających   do   szkół podstawowych dla uczniów 

uzdolnionych w zakresie języka obcego nowożytnego – język niemiecki. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Stypendium językowe ufundowane przez LEIER POLSKA S.A., zwane dalej stypendium, 

jest udzielane w formie sfinansowania kursu języka niemieckiego w szkole językowej na 

terenie m. Tarnowa oraz wakacyjnego wyjazdu na obóz/kolonię językową z językiem 

niemieckim. 

2. Stypendium udzielane jest uczniom uzdolnionym w zakresie języka obcego nowożytnego   

(język   niemiecki)   uczęszczającym   do   publicznych   lub niepublicznych szkół 

podstawowych na terenie Gminy Tarnów. 

3. Stypendysta może otrzymać wsparcie tylko raz. 

4. Stypendium udzielane jest na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna ucznia skierowany 

do Wójta Gminy Tarnów. 

5. Wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, zawiera: 

a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, 

b) adres zamieszkania, 

c) nazwę i  adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w dniu składania wniosku, 

d) imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego rodziców/opiekunów 

prawnych, 

e) uzasadnienie wniosku (kierunek rozwoju edukacyjnego, dotychczasowe 

osiągnięcia   w   zakresie   nauki   języków   obcych,   zwłaszcza   języka 

niemieckiego,  planowane  do  osiągnięcia  w  związku  z otrzymanym 

stypendium cele). 

 

§2. Kryteria udzielania stypendium 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: 

a) są uczniami szkół podstawowych lub gimnazjalnych mieszczących się na terenie Gminy 

Tarnów, 

b) w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskają średnią ocen ze wszystkich 

przedmiotów nie niższą niż 4,0, 

c) przystąpią do testu predyspozycji językowych oraz testu znajomości języka niemieckiego 

przygotowanego przez szkołę językową. 

 

§ 3 Tryb udzielania stypendium 

1. Wniosek o stypendium składa się do Wójta Gminy Tarnów. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie dyrektora o uczęszczaniu do szkoły na terenie 

gminy Tarnów oraz osiągniętej średniej ocen w roku szkolnym poprzedzającym dzień 

składania wniosku. 

3. Wnioski należy składać w terminie do 25 września. 

4. Komisja powołana przez Wójta Gminy Tarnów sprawdza wnioski pod względem 

formalnym oraz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu procedury 

kwalifikacyjnej. 

5. Wnioski  niekompletne,  nieuzasadnione,  dotyczące  osób  niespełniających kryteriów 

określonych w niniejszym regulaminie, nie będą rozpatrywane. 



6. Drugi   etap   realizowany   będzie   w   szkole   językowej,   która   opracuje  i 

przeprowadzi testy predyspozycji językowych oraz znajomości języka niemieckiego.  

7. O zakwalifikowaniu do II etapu uczeń jest powiadamiany na piśmie. 

8. Stypendia otrzymają osoby, które uzyskały najwyższy wynik na teście. 

9. Wójt Gminy Tarnów w porozumieniu z LEIER POLSKA S.A. wskazuje liczbę stypendiów 

na dany rok szkolny. 

10. W przypadku rezygnacji ucznia ze stypendium, do otrzymania stypendium kwalifikowane 

są osoby z listy rezerwowej sporządzonej przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy 

Tarnów. 

11. Ostateczną decyzję o udzieleniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Tarnów, w 

porozumieniu z przedstawicielem LEIER POLSKA S.A. 

12. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium wnioskodawca jest 

powiadamiany na piśmie. 

13. Od podjętej decyzji, o której mowa w pkt. 10, nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Wysokość stypendium stanowi koszt rocznego kursu języka niemieckiego we wskazanej 

przez Wójta Gminy Tarnów szkole językowej na terenie m.Tarnowa (okres trwania zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym w szkole językowej) oraz koszt wyjazdu na nie więcej niż 

dwutygodniowy obóz/kolonię językową z językiem niemieckim na terenie Polski. 

2. Stypendysta otrzymujący stypendium jest zobowiązany do zawarcia umowy na realizację 

kursu ze szkołą językową. 

3. Po podpisaniu umowy ze szkołą językową, Gmina Tarnów wnosi na konto szkoły opłatę za 

każdego stypendystę – uczestnika kursu i obozu/kolonii. 

4. Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie, obecności na zajęciach i   

przystąpienia   do   egzaminu   kończącego   kurs   oraz   uczestnictwa   w obozie/kolonii. 

5. Jeżeli   stypendysta   nie   ukończy   kursu   lub   zrezygnuje   z   wyjazdu   jest 

zobowiązany do zwrotu kosztu kursu i wyjazdu na obóz/kolonię.  

6. Zwrot środków, o których mowa w pkt. 4 następuje na pisemne wezwanie Wójta Gminy 

Tarnów,  które określa wysokość środków podlegających zwrotowi, ostateczny termin 

dokonania płatności i numer rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot 

środków. 

7. W przypadkach szczególnych, losowych Wójt Gminy Tarnów może zwolnić 

stypendystę ze zwrotu kwoty udzielonego stypendium. 

 

 


