UCHWAŁA NR XV/120/19
RADY GMINY SŁUPCA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych
uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 506 ze zm.)1) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1481 ) uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Słupca” przyjmuje się „Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom
szkół podstawowych Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Słupca za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i w sporcie”, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na nagrody i stypendia, o których mowa w § 1 uchwały określa się
corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy Słupca
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/110/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696
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Załącznik do uchwały Nr XV/120/19
Rady Gminy Słupca
z dnia 24 października 2019 r.
Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych Nagród i Stypendiów Wójta
Gminy Słupca za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i w sporcie
§ 1. W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w publicznych
szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Słupca przyznaje się następujące formy
wsparcia o charakterze motywacyjnym:

1) Nagroda Wójta Gminy Słupca;
2) Stypendium Wójta Gminy Słupca.
§ 2. Nagroda Wójta Gminy Słupca.

1. Nagroda przyznawana jest absolwentowi publicznej szkoły podstawowej, który spełnia
łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym absolwent uzyskał średnią
ocen nie niższą niż 5,30 i wzorową ocenę z zachowania;
2) w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie VII uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,00 i
wzorową ocenę z zachowania.
2. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Słupca – 500,00 zł.
§ 3. Stypendium naukowe.

1. Stypendium naukowe jest przyznawane jednorazowo na zakończenie roku szkolnego
uczniom klas IV – VII publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca.
2. Stypendium otrzymuje uczeń, który spełnił następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen nie
niższą niż 5,30 i wzorową ocenę z zachowania – stypendium w wysokości 250,00 zł;
2) w wyniku klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen nie
niższą niż 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz jest laureatem
olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu:
- powiatu (od I do III miejsca) – stypendium w wysokości 250,00 zł;
- województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) - stypendium w wysokości
300,00 zł;
- ogólnopolskim (udział) - stypendium w wysokości 350,00 zł.
lub jest laureatem konkursów wiedzowych na szczeblu:

- województwa (od I do III miejsca) – stypendium w wysokości 250,00 zł;
- okręgu (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) - stypendium w wysokości 300,00 zł;
- ogólnopolskim (udział) - stypendium w wysokości 350,00 zł.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium naukowe jest spełnienie minimum jednego z ww. kryteriów.
§ 4. Stypendium sportowe.

1. Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej
4,00 oraz ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą oraz spełniają jeden z niżej
wymienionych warunków:
W olimpiadach i konkursach sportowych zajęli indywidualnie:

1)
2)
3)
2.

Na szczeblu powiatu I miejsce - stypendium w wysokości 200,00 zł;
Na szczeblu województwa I – III miejsce - stypendium w wysokości 250,00 zł;
Na szczeblu ogólnopolskim udział - stypendium w wysokości 300,00 zł;
W przypadku sukcesów drużyn na poziomie powiatu, województwa i kraju wysokość
stypendium określa Wójt Gminy Słupca.
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§ 5. Stypendium artystyczne.

1. Stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen co
najmniej 4,00 oraz ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą oraz spełniają jeden z niżej
wymienionych warunków:
W konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych zajęli indywidualnie:

1) Na szczeblu powiatu I miejsce - stypendium w wysokości 200,00 zł;
2) Na szczeblu województwa I – III miejsce - stypendium w wysokości 250,00 zł;
3) Na szczeblu ogólnopolskim udział - stypendium w wysokości 300,00 zł;
§ 6. Zasady i tryb przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Słupca.

1. Nagrodę lub stypendium przyznaje Wójt Gminy Słupca.
2. Warunkiem przyznania nagrody lub stypendium jest złożenie wniosku przez
rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy po pozytywnej opinii dyrektora szkoły.
3. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody i stypendium stanowią odpowiednio załącznik nr 1
i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać najpóźniej na tydzień przed zakończeniem
danego roku szkolnego do Sekretariatu Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62400 Słupca.
6. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 lipca danego roku szkolnego do
Sekretariatu Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.
7. W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest niekompletny, Wójt Gminy wyznacza termin i
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia wniosku po terminie
wskazanym w § 6 pkt 5-6; braku kompletu dokumentów – jeśli mimo wezwania w
określonym terminie nie dostarczono braków; wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
9. Podczas rozpatrywania wniosku będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane
podczas roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.
10. O wyniku rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Słupca informuje pisemnie wnioskodawcę.
11. Nagroda wypłacana jest jednorazowo do 30 czerwca danego roku szkolnego. Wypłata
dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna
prawnego ucznia.
12. Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 30 września kolejnego roku szkolnego.
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Załacznik nr 1
do Regulaminu

Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Słupca
w roku szkolnym……………………
Część A
(wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia)

Wnoszę o przyznanie uczniowi/uczennicy………………………………………………………
/imię i nazwisko/

Nagrody Wójta Gminy Słupca za szczególne osiągnięcia w nauce
Dane ucznia:
1) Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania……………………………………………………………………..
3) Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………
4) Klasa…………………………………………………………………………………….
Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia:
1) Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ………………………………………………….
2) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego……………………………………………………
3) Adres zamieszkania……………………………………………………………......................
4) Numer konta bankowego, na który zostanie przekazana nagroda
…………………………………………………………………………………...........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.

……………………………

……………………………………..

/miejscowość, data/

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/
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Część B
(wypełnia dyrektor szkoły/zespołu)

Informacja w zakresie spełniania warunków do przyznania nagrody:
1. Wyniki klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym:
1) Średnia ocen (co najmniej 5,30)…………………………………………………….
2) Ocena z zachowania (wymagana ocena wzorowa)…………………………………
2. Wyniki klasyfikacji rocznej w klasie VII:
1) Średnia ocen (co najmniej 5,00)…………………………………………………….
2) Ocena z zachowania (wymagana ocena wzorowa)…………………………………

……………………………
/miejscowość, data/

……………………………………..
/podpis dyrektora szkoły/

Informacja:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Słupca
z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca.
2. Inspektor Ochrony Danych – adres email: iod@itgov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania stypendium.
4. Pozyskane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z
regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i
kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Wnioskodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
8. Wnioskodawca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania stypendium.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu
……………………………………
…………………………………….
/wnioskodawca/

……………………………………
/miejscowość, data/

Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Słupca
naukowe, sportowe, artystyczne (niepotrzebne skreślić)
w roku szkolnym……………………
Część A
(wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia)

Wnoszę o przyznanie uczniowi/uczennicy………………………………………………………
/imię i nazwisko/

Stypendium Wójta Gminy Słupca
za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, dziedzinach artystycznych (niepotrzebne skreślić)

Dane ucznia:
1. Adres
zamieszkania………………………………………………………………………...
2. Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………..
3. Klasa…………………………………………………………………………………
Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia:

1. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego …………………………………………….
2. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego………………………………………………
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………..............
4. Numer konta bankowego, na który zostanie przekazane stypendium
…………………………………………………………………………………...............
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.
...............................................

......................................................

/miejscowość, data/

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/
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Część B
(wypełnia dyrektor szkoły/zespołu)

Informacja w zakresie spełniania warunków do przyznania stypendium:
1. Wyniki klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym:
1) średnia ocen ……………………………………………………………………
2) ocena z zachowania ………………………………….…………………………
2.

W olimpiadach i konkursach sportowych lub konkursach, przeglądach i festiwalach
artystycznych zajęli indywidualnie:
Na szczeblu powiatu: miejsce…….., nazwa konkursu………………………………
……………………………………………………………………………………….
Na szczeblu województwa miejsce…….., nazwa konkursu………………………..
……………………………………………………………………………………….
Na szczeblu ogólnopolskim udział, nazwa konkursu ……………………………….
……………………………………………………………………………………….

...................................................

..................................

/miejscowość, data/

/podpis dyrektora szkoły/

Do wniosku dołącza się oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających osiągnięcia ucznia (wpisać nazwy dokumentów):

1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
Informacja:
1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Słupca z siedzibą
w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca.
2.Inspektor Ochrony Danych – adres email: iod@itgov.pl
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania stypendium.
4.Pozyskane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5.Pozyskane dane osobowe
międzynarodowych.

nie

będą

przekazywane

do

państw

trzecich

lub

organizacji

6.Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji
prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7.Wnioskodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8.Wnioskodawca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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9.Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania stypendium.
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