
UCHWAŁA NR IV/24/2019 
RADY GMINY SZYDŁOWO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych, sportowych 
oraz za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego w ramach lokalnego 

programu wspierania dzieci zdolnych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a i art.40 ust. 1 oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 90t ust.4 
ustawy z dnia 7 września 199l r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457, poz 1560, poz. 1669 i poz. 
2245) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych, 
sportowych oraz za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego dla uczniów 
uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szydłowo. 

2. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjum. 

3. Stypendia mogą być przyznawane uczniom, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz 
odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowo -artystycznych i sportowych. 

4. Przyznaje się: 

1) stypendium naukowe: przyznawane może być uczniom którzy, osiągnęli wysokie wyniki w nauce, 
średnia ocen na koniec roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wynosi minimum 5,28 w danym roku szkolnym; 

2) stypendium przedmiotowe przyznawane może być uczniom którzy są laureatami, finalistami 
konkursów, olimpiad, turnieju na szczeblu powiatowym (I- miejsce),rejonowym (od I-III miejsca ), 
wojewódzkim (od I- VI miejsca), oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i 
międzynarodowym; 

3) stypendium artystyczne przyznane może być uczniom, którzy są laureatami lub finalistami 
artystycznego konkursu lub olimpiady na szczeblu; powiatowym (I- miejsce), rejonowym (od I-III 
miejsca), wojewódzkim (od I- VI miejsca) oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym; do konkursów  artystycznych zalicza się: konkursy plastyczne, 
muzyczne, teatralne, recytatorskie. 

4) stypendium za osiągnięcia sportowe organizowane zgodnie z terminarzem kalendarza imprez 
sportowych szkolnego związku sportowego przyznane może być uczniom, którzy uzyskali 
indywidualnie wysokie wyniki sportowe: 

a) na szczeblu powiatowym zdobyli (I miejsce dla zawodnika i I miejsce dla drużyny), 

b) na szczeblu rejonowym zdobyli (od I - III miejsca dla zawodnika i dla drużyny), 

c) na szczeblu wojewódzkim (od I-VI miejsce) oraz znaczące osiągnięcia na szczeblu, ogólnopolskim 
lub międzynarodowym; 

stypendia w dyscyplinach drużynowych przyznawane są całej drużynie, z wyjątkiem tych uczniów którzy 
nie spełniają kryterium. 

5) Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego ze wszystkich części w 
danym roku szkolnym, otrzymuje trzech uczniów szkół podstawowych i gimnazjum którzy osiągnęli 
najwyższe trzy wyniki w danym roku szkolnym w Gminie Szydłowo. 

§ 2. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół po 
konsultacjach z wychowawcami klas do których uczęszczają/uczęszczali zgłaszani uczniowie (w 
przypadku absolwenta wniosek zgłasza dyrektor szkoły, której uczeń uzyskał osiągnięcia). 

2. Do wniosku dołącza się: 



1) kopię świadectwa szkolnego, 

2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, przedmiotowe, 
artystyczne, sportowe, osiągnięcia wysokiego wyniku egzaminu ośmioklasisty po 
zakończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum - trzy najwyższe wyniki egzaminu 
osiągnięte w danym roku szkolnym; 

3) wnioski wraz z kserokopią dokumentów - potwierdzone za zgodność kserokopii z 
oryginałem składa się w terminie do dnia 10 lipca każdego roku do Urzędu  Gminy 
Szydłowo; 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium składający 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały. 

 § 3 Jednemu uczniowi może być przyznane po jednym stypendium z każdej dziedziny. 

 § 4 Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Szydłowo po zaopiniowaniu przez 
Komisję powołaną przez Wójta, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych  oraz przedstawiciele organu prowadzącego. Opinia Komisji nie jest wiążąca dla Wójta. 

 § 5 W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia Wójt Gminy Szydłowo 
może cofnąć wypłatę stypendium. 

 § 6 Stypendium udzielane jest jednorazowo w danym roku szkolnym. 

 § 7 Wypłata stypendium odbywa się do rąk rodzica lub prawnego opiekuna bądź przelewem na 
wskazane konto w terminie do dnia 30 września każdego roku. 

 § 8 Wysokość jednego stypendium ustala się na kwotę co najmniej 100,00 zł. 

 § 9 Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru 
socjalnego. 

 § 10. Środki finansowe na realizację stypendiów, o których mowa w § 1 zapewnia się corocznie w 
budżecie z dochodów Gminy. 

 § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo 

 § 12. Traci moc uchwala Nr XXII/171/12 Rady Gminy Szydłowo z 28 grudnia 2012 r., w sprawie 
zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest 
Gmina Szydłowo. 

 § 13. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



 

Załącznik do uchwały Nr IV/24/2019 
Rady Gminy Szydłowo 

 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Wniosek o udzielenie stypendium 

w roku szkolnym ...................................... 

WNIOSKODAWCA (właściwe podkreślić) 

Rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko ..................................................................................................................... 

Adres do korespondencji /adres zamieszkania 

Nr konta bankowego wnioskodawcy, 

INFORMACJA O UCZNIU 

Imię i nazwisko........................................................ 

Data i miejsce urodzenia.......................................... 

Adres zamieszkania ................................................. 

Imię ojca .................................................................. 

Imię matki ................................................................ 

INFORMACJA O SZKOLE 

Pieczęć szkoły.......................................................... 

Klasa do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 

Imię i nazwisko wychowawcy................................. 

Podpis wychowawcy................................................ 

Data i podpis dyrektora szkoły 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 

1. Stypendium naukowe: 

Średnia arytmetyczna.....................  

Kopia świadectwa szkolnego 

2. Stypendium przedmiotowe: 
Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w konkursach przedmiotowych (w załączeniu 

kserokopia dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

Zdobyte miejsce...........................................................................................................................  

Nazwa konkursu ..........................................................................................................................  

3. Stypendium artystyczne: 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w konkursach artystycznych (w załączeniu 
kserokopia dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

Zdobyte miejsce...........................................................................................................................



(data) 

 
Nazwa konkursu 

4. Stypendia sportowe: 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w zawodach sportowych (w załączeniu 
kserokopia dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

Ocena z wychowania fizycznego................................................................................................  

Dyscyplina sportowa ..................................................................................................................  

Nazwa Zawodów . 

Na szczeblu.........  

Zdobyte miejsce .. 
5. Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego ze wszystkich części 

w danym roku szkolnym. 

Liczba punktów. 

podpis i pieczęć wnioskodawcy 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Szydłowo jest 
Gmina Szydłowo z siedzibą w  Jaraczewie 2, tel. 67 211 55 11, e-mail: sekretariat@szydłowo.pl; strona 
internetowa: http://szydłowo.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych pod adresem: inspektor@cbi24.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie 
art.6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 
przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 
się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego czy archiwizacji). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia 
wniosku o udzielenie stypendium . 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

11. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych. 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(dalej RODO) Ja, niżej podpisany(a) ..................................................................................... (imię, 

nazwisko) 

dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka, 

którego jestem opiekunem prawnym zawartych w niniejszym wniosku przez Gminę Szydłowo z siedzibą 

pod adresem Jaraczewo 2, 64-920 Szydłowo w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie stypendium 

szkolnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szydłowo do dnia zakończenia realizacji stypendium oraz przez 

dalszy okres archiwizacji uregulowany w przepisach prawa. 

Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁA NR IV/24/2019 

RADY GMINY SZYDŁOWO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych, sportowych 

oraz za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego w ramach lokalnego 

programu wspierania dzieci zdolnych 

 W związku z tym że Rada Gminy Szydłowo przyjęła Lokalny program Wspierania Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szydłowo należy na podstawie  art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty, określić tryb postępowania w sprawie przyznawania stypendium Wójta. 

 
 


