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UCHWAŁA NR XXVI/165/2016
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu
tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 4461)) oraz art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 21562)), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.
Ustala się szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
przyznawanych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka.
2. Stypendia będą przyznawane corocznie w toku postępowania konkursowego.
§ 2. 1.
Sposób i terminy ubiegania się o stypendia, o których mowa w ust. 1 oraz sposób wyłaniania
uczniów, którym będzie przyznane stypendium, określa „Regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka”
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do ww.
Regulaminu.
§ 3. Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 1 000 zł.
§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa §1 będzie corocznie
określana w uchwale budżetowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2016 r. poz. 3940).
§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2016 r. poz. 486).

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 827, 2014 r. poz. 7, 1198, z
2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629, 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010.

2) Zmiany
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 23 listopada 2016 r.
Regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, w tym warunki i tryb przyznawania
oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone jest
dla uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Zławieś Wielka.
§ 1. Cel przyznawania stypendiów
Celem przyznawania stypendiów jest promowanie uczniów wybitnie zdolnych, posiadających szczególne
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
§ 2. Warunki przyznawania stypendiów
1. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują na terenie Gminy Zławieś Wielka,
b) w roku przyznania stypendium uczęszczają do szkoły podstawowej lub gimnazjum,
c) z uwzględnieniem rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu
oceniania uczniów, w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium otrzymali co najmniej dobrą ocenę
ze sprawowania,
d) w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, osiągnęli sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim, którym przypisana jest łączna wartość punktowa min. 100, według
kryteriów zawartych w §4 ust. 11 Regulaminu.
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1 za osiągnięcia uzyskane w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym przyznawane jest stypendium.
3. Uczeń może ubiegać się w każdym roku wyłącznie o jedno stypendium naukowe, artystyczne lub
sportowe.
4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów będą wyodrębnione w budżecie Gminy Zławieś
Wielka.
5. Środki, o których mowa w ust. 4 są dzielone na trzy równe części z przeznaczeniem na sfinansowanie
każdego z trzech typów stypendiów.
6. Liczba uczniów, którym zostaje przyznane stypendium zależna jest od kwoty ustalonej w budżecie
Gminy na dany rok oraz kwoty, jaka zostaje przypisana do danego typu stypendium, zgodnie z ust. 5.
7. Stypendium wypłaca się w dwóch ratach na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:
- I rata: do 30 kwietnia każdego roku,
- II rata: do 31 sierpnia każdego roku.
§ 3. Tryb składania wniosków o przyznanie stypendium
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w terminie do 30 stycznia każdego roku w
sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka wniosku o przyznanie stypendium z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku należy załączyć:
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a) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia
ucznia: dyplomów lub zaświadczeń organizatorów konkursu lub zaświadczeń podmiotu, który uczeń
reprezentuje (np. szkoły, organizacji sportowej); ww. dokumenty muszą zawierać w szczególności
informacje o organizatorze oraz szczeblu zawodów (wojewódzkie, krajowe, międzynarodowe), liczbie
etapów eliminacyjnych (można załączyć wyciąg z regulaminu konkursu), dacie uzyskania osiągnięcia,
zdobytym miejscu, a w przypadku osiągnięć w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu
zaświadczenie podmiotu organizującego lub zaangażowanego w ten wolontariat zawierające informacje o
roku, w którym uczeń podejmował działalność.
b) zaświadczenie zawierające informacje określone w § 2 ust. 1 lit. a, b, c wydane przez dyrektora szkoły, do
której uczeń uczęszcza w roku przyznania stypendium.
3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
- rodzic lub opiekun prawny ucznia,
- dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
- instytucje i organizacje społeczne i pozarządowe,
- sołtysi i rady sołeckie funkcjonujące na terenie Gminy Zławieś Wielka.
§ 4. Tryb i kryteria przyznawania stypendiów
1. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Zławieś Wielka weryfikuje pod względem formalnym wnioski
wraz z załącznikami.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, pracownik weryfikujący wniosek pod względem
formalnym może wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
3. Wniosek nie będzie zakwalifikowany do dalszego rozpatrzenia w przypadku, gdy:
a) złożony zostanie po terminie, o którym mowa w §3 ust. 1,
b) wypełniony zostanie niekompletnie lub nieprawidłowo, z zastrzeżeniem ust. 2,
c) nie zawiera wymaganych załączników, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Zławieś Wielka sporządza wykaz uczniów ubiegających się o
stypendium, spełniających warunki, o których mowa w §2 ust. 1, których wnioski zostały zakwalifikowane do
dalszego rozpatrzenia.
5. Lista potencjalnych stypendystów tworzona jest na posiedzeniu Komisji ds. stypendiów dla wybitnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka,
zwanej dalej „komisją”.
6. Wójt Gminy Zławieś Wielka powołuje komisję, określa jej skład osobowy oraz wyznacza
przewodniczącego.
7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej
połowy ustalonego składu komisji.
8. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma przewodniczący.
9. Posiedzenia komisji są protokołowane.
10. Do zadań komisji należy
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium,
- określenie minimalnej liczby punktów, przyznawanych zgodnie z kryteriami zawartymi w §4 ust. 11
Regulaminu, uprawniającej do uzyskania stypendium każdego typu w danym roku,
- przedstawienie Wójtowi Gminy Zławieś Wielka listy kandydatów zakwalifikowanych do przyznania
stypendium.
11. W celu utworzenia listy potencjalnych stypendystów zastosowanie mają następujące kryteria wraz z
odpowiadającą im punktacją:
a) stypendium naukowe
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Rodzaj osiągnięć

Maksymalna
liczba
punktów do uzyskania

1.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych, których regulamin
przewiduje minimum trójstopniowe
eliminacje – uzyskanie wysokiego
miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł,
finalista, wyróżnienie)
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

60
(za
osiągnięcie)

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

50

Poz. 1

Punktacja

każde

60

I miejsce (laureat): 60 punktów
finalista: 50 punktów
miejsce uznane przez regulamin
konkursu za wyróżniające: 50
punktów
I miejsce (laureat): 50 punktów
finalista: 40 punktów
miejsce uznane przez regulamin
konkursu za wyróżniające: 40
punktów
I miejsce (laureat): 40 punktów
finalista: 30 punktów
miejsce uznane przez regulamin
konkursu za wyróżniające: 30
punktów

40
c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

2.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych, których regulamin
nie
przewiduje
minimum
trójstopniowych eliminacji – uzyskanie
I, II lub III miejsca
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

30
(za
osiągnięcie)

każde

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

25

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

20

3.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach artystycznych, przeglądach,
festiwalach lub konkursach sportowych,
których regulamin przewiduje minimum
trójstopniowe eliminacje – uzyskanie
miejsca I, II lub III
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

12
(za
osiągnięcie)

12

I miejsce: 12 punktów
II miejsce: 10 punktów
III miejsce: 8 punktów

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

10

I miejsce: 10 punktów
II miejsce: 8 punktów
III miejsce: 6 punktów

30

I miejsce: 30 punktów
II miejsce: 25 punktów
III miejsce: 20 punktów
I miejsce: 25 punktów
II miejsce: 20 punktów
III miejsce: 15 punktów
I miejsce: 20 punktów
II miejsce: 15 punktów
III miejsce: 10 punktów
każde
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c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

8

I miejsce: 8 punktów
II miejsce: 6 punktów
III miejsce: 4 punkty

4.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach artystycznych, przeglądach,
festiwalach lub konkursach sportowych,
których regulamin nie przewiduje
minimum trójstopniowych eliminacji –
uzyskanie miejsca I, II lub III
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

6 (za każde osiągnięcie)

6

I miejsce: 6 punktów
II miejsce: 5 punktów
III miejsce: 4 punkty

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

5

I miejsce: 5 punktów
II miejsce: 4 punkty
III miejsce: 3 punkty

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

4

5.Osiągnięcia w aktywności na rzecz
innych ludzi w formie wolontariatu

5

I miejsce: 4 punkty
II miejsce: 3 punkty
III miejsce: 2 punkty
punkty dodatkowe, nie stanowiące
samoistnej podstawy do przyznania
stypendium

b) stypendium artystyczne
Rodzaj osiągnięć

Maksymalna
liczba
punktów do uzyskania

1.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach artystycznych, przeglądach,
festiwalach,
których
regulamin
przewiduje minimum trójstopniowe
eliminacje – uzyskanie miejsca I, II lub
III
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

60
(za
osiągnięcie)

60

I miejsce: 60 punktów
II miejsce: 50 punktów
III miejsce: 40 punktów

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

50

I miejsce: 50 punktów
II miejsce: 40 punktów
III miejsce: 30 punktów

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

40

I miejsce: 40 punktów
II miejsce: 30 punktów
III miejsce: 20 punktów

2.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach artystycznych, przeglądach,
festiwalach, których regulamin nie
przewiduje minimum trójstopniowych
eliminacji – uzyskanie miejsca I, II lub
III
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

30
(za
osiągnięcie)

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

Punktacja

każde

każde

I miejsce: 30 punktów
II miejsce: 25 punktów
III miejsce: 20 punktów
I miejsce: 20 punktów
II miejsce: 15 punktów
III miejsce: 10 punktów
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c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

I miejsce: 15 punktów
II miejsce: 10 punktów
III miejsce: 5 punktów

3.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych lub konkursach
sportowych,
których
regulamin
przewiduje minimum trójstopniowe
eliminacje
– uzyskanie wysokiego
miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł,
finalista, I, II, III miejsce)
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

12
(za
osiągnięcie)

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

10

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

8

4.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych lub konkursach
sportowych, których regulamin nie
przewiduje minimum trójstopniowych
eliminacji – uzyskanie I, II lub III
miejsca
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

6 (za każde osiągnięcie)

każde

12

I miejsce (laureat): 12 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
sportowych): 10 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
sportowych): 8 punktów
I miejsce (laureat): 10 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
sportowych): 8 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
sportowych): 6 punktów
I miejsce (laureat): 8 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
sportowych): 6 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
sportowych): 4 punktów

I miejsce: 6 punktów
II miejsce: 5 punktów
III miejsce: 4 punkty

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

I miejsce: 5 punktów
II miejsce: 4 punkty
III miejsce: 3 punkty
I miejsce: 4 punkty
II miejsce: 3 punkty
III miejsce: 2 punkty

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim
5.Osiągnięcia w aktywności na rzecz
innych ludzi w formie wolontariatu

Poz. 1

5

punkty dodatkowe, nie stanowiące
samoistnej podstawy do przyznania
stypendium
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c) stypendium sportowe
Rodzaj osiągnięć

Maksymalna
liczba
punktów do uzyskania

1.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach
sportowych,
których
regulamin
przewiduje
minimum
trójstopniowe eliminacje – uzyskanie I,
II, lub III miejsca
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

60
(za
osiągnięcie)

60

I miejsce: 60 punktów
II miejsce: 50 punktów
III miejsce: 40 punktów

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

50

I miejsce: 50 punktów
II miejsce: 40 punktów
III miejsce: 30 punktów

40

I miejsce: 40 punktów
II miejsce: 30 punktów
III miejsce: 20 punktów

każde

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim
2.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach
sportowych,
których
regulamin nie przewiduje minimum
trójstopniowych eliminacje – uzyskanie
miejsca I, II lub III
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

30
(za
osiągnięcie)

Punktacja

każde

I miejsce: 30 punktów
II miejsce: 25 punktów
III miejsce: 20 punktów

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

I miejsce: 20 punktów
II miejsce: 15 punktów
III miejsce: 10 punktów

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

I miejsce: 15 punktów
II miejsce: 10 punktów
III miejsce: 5 punktów

3.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych lub konkursach
artystycznych, przeglądach, festiwalach,
których regulamin przewiduje minimum
trójstopniowe eliminacje – uzyskanie
wysokiego miejsca (laureat, inny
zwycięski tytuł, finalista, I, II, III
miejsce)
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

12
(za
osiągnięcie)

12

każde

I miejsce (laureat): 12 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
artystycznych): 10 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
artystycznych): 8 punktów
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b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

10

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

8

4.Osiągnięcia w, organizowanych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
konkursach i olimpiadach wiedzy:
przedmiotowych,
tematycznych
i
interdyscyplinarnych lub konkursach
artystycznych, przeglądach, festiwalach,
których regulamin nie przewiduje
minimum trójstopniowych eliminacji –
uzyskanie I, II lub III miejsca
a.osiągnięcia
na
szczeblu
międzynarodowym

6 (za każde osiągnięcie)

I miejsce (laureat): 10 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
artystycznych): 8 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
sportowych): 6 punktów
I miejsce (laureat): 8 punktów
finalista lub miejsce uznane przez
regulamin konkursu za wyróżniające
(dotyczy konkursów wiedzy) lub II
miejsce
(dotyczy
konkursów
artystycznych): 6 punktów
III miejsce (dotyczy konkursów
artystycznych): 4 punktów

I miejsce: 6 punktów
II miejsce: 5 punktów
III miejsce: 4 punkty

b.osiągnięcia na szczeblu krajowym

I miejsce: 5 punktów
II miejsce: 4 punkty
III miejsce: 3 punkty
I miejsce: 4 punkty
II miejsce: 3 punkty
III miejsce: 2 punkty

c.osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim
5.Osiągnięcia w aktywności na rzecz
innych ludzi w formie wolontariatu

Poz. 1

5

punkty dodatkowe, nie stanowiące
samoistnej podstawy do przyznania
stypendium

12. Do przyznania stypendium rekomendowani są kandydaci z najwyższą łączną liczbą punktów.
13. Kandydaci, którzy uzyskali:
- od 100 do 150 punktów mogą otrzymać stypendium w maksymalnej wysokości 800 zł;
- powyżej 150 punktów mogą otrzymać stypendium w maksymalnej wysokości 1 000 zł.
14. W przypadku, gdy iloczyn kwoty określonej w §3 Uchwały oraz liczby wniosków o stypendium danego
typu naukowe, artystyczne lub sportowe dla uczniów spełniających warunki określone w §2 ust. 1 Regulaminu,
jest niższy niż kwota przeznaczona na sfinansowanie danego typu stypendium, komisja może zarekomendować
przeznaczenie tej kwoty na stypendium jednego z dwóch lub obydwu pozostałych typów.
15. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Zławieś Wielka na wniosek komisji do spraw stypendiów
16. Informacje o przyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie rodzicom oraz dyrektorowi szkoły, do
której uczęszcza uczeń. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości.
§ 5. Postanowienia końcowe
Informacje o osiągnięciach stypendystów oraz uzyskanym przez nich stypendium mogą być eksponowane
w lokalnych mediach w celu promocji Szkół oraz Gminy Zławieś Wielka.
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Poz. 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania
stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś
Wielka, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………………. Rady Gminy Zławieś
Wielka z dnia ………………………………… w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i
gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w tych sprawach, wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zławieś
Wielka
1) naukowego/artystycznego/sportowego1)
2) za osiągnięcia uzyskane w roku: …………………………………
3) dla (imię i nazwisko ucznia): ………………………………………………………………...
4) data urodzenia ucznia: ………………………………..
5) PESEL ucznia: …………………………………
6) miejsce zamieszkania ucznia (dokładny adres): ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
7) imiona i nazwiska rodziców ucznia: …………………………………………………………
8) miejsce zamieszkania rodziców ucznia (dokładny adres): …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9) nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń:
…………………………………………………………………………………………………..
Złożenie wniosku uzasadniam uzyskaniem następujących osiągnięć (proszę kompletnie
wypełnić tabelę uwzględniając wyłącznie osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim
uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium):
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Nazwa konkursu

1

2

3

4

5

6

7

8

W razie potrzeby proszę powielić liczbę wierszy.
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Nazwa organizatora

Poz. 1

Szczebel
(międzynarodowy,
krajowy,
wojewódzki)

Liczba etapów
eliminacyjnych
(zgodnie z
regulaminem)

Tytuł/miejsce

Data
uzyskania
osiągnięcia
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Poz. 1

Dodatkowo, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, uczeń
wykazał aktywność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu poprzez następujące działanie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku braku zaangażowania proszę wpisać „nie dotyczy”)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z przyznaniem stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.
zm.) oraz na podanie do publicznej wiadomości listy uczniów, którym stypendium Wójta
Gminy Zławieś Wielka zostało przyznane.
W przypadku przyznania stypendium, proszę o jego przelanie na mój osobisty rachunek
bankowy, nr:

……………………………………………
(data)

……………………………………….
(data)

…………………………………………....
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Wykaz wymaganych załączników, które należy dołączyć do wniosku:
 oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
poświadczających osiągnięcia ucznia: dyplomów lub zaświadczeń organizatorów
konkursu lub zaświadczeń podmiotu, który uczeń reprezentuje (np. szkoły, organizacji
sportowej); ww. dokumenty muszą zawierać w szczególności informacje o
organizatorze oraz szczeblu zawodów (wojewódzkie, krajowe, międzynarodowe),
liczbie szczebli eliminacyjnych (można załączyć wyciąg z regulaminu konkursu), dacie
uzyskania osiągnięcia, zdobytym miejscu, a w przypadku osiągnięć w aktywności na
rzecz innych ludzi w formie wolontariatu zaświadczenie podmiotu organizującego lub
zaangażowanego w ten wolontariat zawierające informacje o roku, w którym uczeń
podejmował działalność;
 zaświadczenie zawierające informacje określone w § 2 ust. 1 lit. a, b, c Regulaminu
przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka, wydane przez dyrektora
szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku, o którym mowa w pkt 2 wniosku.

1)

Proszę podkreślić jedno właściwe słowo.

