
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/246/21 
RADY GMINY STARGARD 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stargard dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327; Dz. U. z 2021 r. poz. 4) Rada Gminy Stargard uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stargard dla uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie 
Stargard”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII/175/20 Rady Gminy Stargard z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stargard dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 3307). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Sebastian Janiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 czerwca 2021 r.

Poz. 2449



 Załącznik nr 1  

 do Uchwały nr XXVII/246/21 

 Rady Gminy Stargard 

 z dnia 21 maja 2021 r. 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stargard  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w Gminie Stargard” 

 

§ 1. Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

na terenie Gminy Stargard. 

§ 2. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 

1) stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie nauki i wiedzy; 

2) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych                         

w dziedzinie kultury i sztuki. 

§ 3. Stypendium przyznawane jest raz w roku za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza 

nią w dziedzinie nauki lub sztuki, uzyskane przez ucznia w roku szkolnym,  w którym 

składany jest Wniosek. 

§ 4. 1. Wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie stypendiów jest uzależniona od 

wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Stargard na dany 

rok budżetowy. 

2. 60% z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się na sfinansowanie stypendium 

naukowego, a 40% na sfinansowanie stypendium artystycznego.  

3. W przypadku, gdy wszystkie złożone wnioski będą dotyczyły jednej kategorii  

stypendium (naukowego lub artystycznego) wysokość kwoty określonej                                    

w ust. 1 zostanie w 100 % przeznaczona na sfinansowanie stypendium danej kategorii.  

§ 5. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Wójt Gminy Stargard na podstawie 

Protokołu z posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów. 

§ 6. Stypendium naukowe i artystyczne może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół 

podstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Stargard. 

§ 7. Uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej, ubiegający się o stypendium naukowe musi 

spełnić przynajmniej jeden z następujących kryteriów: 
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1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskać średnią ocen z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, co najmniej 5,40; gdzie najniższą oceną na świadectwie może być 

stopień dobry,  

2) w ostatnim roku szkolnym był laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych zgodnie z obowiązującym 

prawem oświatowym przez kuratora oświaty lub ogólnopolski komitet olimpiady 

przedmiotowej albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty zorganizowanego zgodnie                

z obowiązującym prawem oświatowym konkursu wiedzy o zasięgu 

międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania.  

§ 8. Uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej, ubiegający się o stypendium artystyczne 

powinien być co najmniej zakwalifikowany do udziału w konkursach artystycznych, 

przeglądach lub festiwalach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, ogłaszanych przez media, jednostki samorządu terytorialnego, 

jednostki oświatowe, kuratoria oświaty, ministerstwa oraz inne instytucje – szkoły 

artystyczne i kulturalne. 

§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje rodzic, opiekun prawny, 

uczeń pełnoletni lub dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń. 

2. Dla wszystkich kategorii stypendiów obowiązuje jeden wniosek, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien być wypełniony czytelnie i zawierać 

wszystkie wymagane dane oraz zgody. 

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Wójta Gminy Stargard                      

w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki                          

w nauce lub osiągnięcia naukowe i artystyczne z zakończonego roku szkolnego. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego; 

2) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe lub artystyczne (dyplomy, 

certyfikaty, zaświadczenia itp.). 

6. Uczeń ma prawo do ubiegania się oraz do otrzymania stypendium wyłącznie w jednej 

kategorii. 

7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 lub te, które nie spełniają 

warunków określonych w ust. 3, 5 oraz 6 nie będą rozpatrywane z powodu 

niespełnienia warunków formalnych. 
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§ 10. Stypendium może być przyznane maksymalnie dla 20 uczniów – dla 10 z tytułu 

stypendium naukowego oraz dla 10 z tytułu stypendium artystycznego. 

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, 

powoływana każdorazowo zarządzeniem Wójta Gminy Stargard. 

2. Komisja Stypendialna na podstawie średniej ocen oraz na podstawie tabeli punktów 

dodatkowych, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, ustala liczbę 

punktów rankingowych (PR) dla każdego wniosku za osiągnięcia naukowe, według 

poniższego wzoru: PR = M + Pd, 

gdzie: M – średnia ocen; Pd – suma punktów dodatkowych na podstawie tabeli 

punktów dodatkowych z załącznika nr 2 do Regulaminu. 

3. Komisja Stypendialna na podstawie średniej ocen oraz na podstawie tabeli punktów 

dodatkowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, ustala liczbę 

punktów rankingowych (PR) dla każdego wniosku za osiągnięcia artystyczne, według 

poniższego wzoru: PR = M + Pd, 

gdzie: M – średnia ocen; Pd – suma punktów dodatkowych na podstawie tabeli 

punktów dodatkowych z załącznika nr 3 do Regulaminu. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami i listą 

rankingową przekazuje się Wójtowi Gminy Stargard. 

5. Lista rankingowa, o której mowa w ust. 4 obejmuje miejsca od 1 do 10 i jest 

sporządzana osobno dla stypendium naukowego i artystycznego. 

6. Uczniowie na liście rankingowej są uszeregowani malejąco pod względem liczby 

punktów rankingowych, począwszy od miejsca 1 do 10: 

1) Dla ucznia zajmującego 1 miejsce na liście rankingowej stypendium danego 

rodzaju przydziela się 25% z puli przeznaczonej na to stypendium, 

2) Dla ucznia zajmującego 2 miejsce na liście rankingowej stypendium danego 

rodzaju przydziela się 20% z puli przeznaczonej na to stypendium, 

3) Dla ucznia zajmującego 3 miejsce na liście rankingowej stypendium danego 

rodzaju przydziela się 15% z puli przeznaczonej na to stypendium, 

4) Dla ucznia zajmującego 4 miejsce na liście rankingowej stypendium danego 

rodzaju przydziela się 10% z puli przeznaczonej na to stypendium, 

5) Dla uczniów zajmujących od 5 do 10. miejsca na liście rankingowej stypendium 

danego rodzaju przydziela się po 5% z puli przeznaczonej na to stypendium. 
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7. W przypadku, w którym dwóch lub więcej uczniów uzyska tę samą liczbę punktów 

rankingowych, stosuje się kolejno niniejsze kryteria szeregowania: 

1) Jeśli dwóch lub więcej uczniów uzyska tę samą liczbę punktów rankingowych,              

to wyższą pozycję rankingową zajmuje ten uczeń, którego średnia ocen jest 

wyższa. 

2) Jeżeli kryterium opisane w pkt 1 nie pozwala wyszczególnić osobnych pozycji 

rankingowych, to wówczas wyższą pozycję rankingową zajmuje uczeń, który 

uzyskał łącznie wyższą średnią ocen z przedmiotów: język polski, matematyka, 

język obcy nowożytny. 

3) Jeżeli kryteria określone w pkt 1, 2 nadal nie pozwalają wyszczególnić osobnych 

pozycji rankingowych, to wówczas wyższą pozycję zajmuje uczeń, który uzyskał 

wyższe miejsce w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. 

4) W przypadku nieskuteczności metod określonych w pkt 1, 2, 3, Komisja 

Stypendialna podejmuje decyzję o ustaleniu pozycji rankingowych uczniów, 

którzy uzyskali tę samą liczbę punktów rankingowych z uwzględnieniem 

uzasadnienia wniosku o przyznanie stypendium oraz zaangażowania ucznia                   

w życie szkoły i społeczności lokalnej. 

8. Uzasadnienie decyzji Komisji Stypendialnej, podjętej na podstawie ust. 7 winno być 

ujęte w protokole, o którym mowa w ust. 4. 

9. Jeśli liczba uczniów spełniających kryteria zawarte odpowiednio w § 7 lub § 8 będzie 

mniejsza niż 10 osób, to pozostałą sumę niewykorzystanej kwoty przeznaczonej                    

na stypendium należy równo rozdzielić pomiędzy zajęte miejsca. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9, jeżeli liczba zajętych miejsc w danej kategorii 

stypendium jest mniejsza, niż 4, to Komisja Stypendialna może podjąć decyzję                          

o równym rozdzieleniu niewykorzystanej kwoty stypendium pomiędzy wszystkich 

uczniów zakwalifikowanych do jego otrzymania, w obydwu kategoriach. 

11. Jeśli liczba uczniów spełniających kryteria zawarte odpowiednio w § 7 lub § 8 

przekroczy liczbę dziesięciu miejsc rankingowych, to stypendium będzie przydzielone 

wyłącznie tym uczniom, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w danej kategorii. 

12. Jeśli do rozpatrzenia wpłynie wyłącznie jeden wniosek o stypendium w jednej                      

z kategorii, to Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o wysokości tego stypendium.   
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§ 12. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne wypłacane jest jednorazowo 

do 31 października danego roku kalendarzowego na wskazany we wniosku numer 

rachunku bankowego. 

§ 13. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku rażącego naruszenia obowiązków 

ucznia wynikających ze statutu szkoły. 

§ 14. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 13 dyrektor szkoły niezwłocznie 

powiadamia Wójta Gminy Stargard, który wstrzymuje wypłatę stypendium. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

stypendiów Wójta Gminy Stargard  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

    WNIOSKODAWCA: 

 

   

 imię i nazwisko 
 

   

 adres zamieszkania 
 

   

 telefon kontaktowy 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Stargard 

w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w Gminie Stargard” 

 

        

   (miejscowość, data) 

1. DANE UCZNIA: 

Imię i nazwisko:     

Nazwa szkoły:     

Rok szkolny:     

2. KATEGORIA STYPENDIUM (właściwe zaznaczyć ): 

  za osiągnięcia naukowe   za osiągnięcia artystyczne 

3. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (właściwe zaznaczyć ) 

 

dotyczy wniosków o przyznanie stypendium naukowego: 

ZDOBYTY TYTUŁ: 

  laureat    finalista 

POZIOM KONKURSU/OLIMPIADY: 

  międzynarodowy     ogólnopolski     ponadwojewódzki     wojewódzki 

dotyczy wniosków o przyznanie stypendium artystycznego: 

ZDOBYTA POZYCJA: 

  I miejsce            II miejsce             III miejsce             uczestnik 

POZIOM KONKURSU/PRZEGLĄDU/FESTIWALU: 

  międzynarodowy     ogólnopolski     ponadwojewódzki     wojewódzki   powiatowy 
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4. ŚREDNIA OCEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:    

5. UZASADNIENIE WNIOSKU (opis osiągnięć ucznia w konkurach przedmiotowych, poziom 

zaangażowania ucznia w życie szkoły i społeczności lokalnej):  

    

    

    

    

    

    

WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

    

    

    

 

RADA PEDAGOGICZNA POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA NINIEJSZY WNIOSEK 

NA POSIEDZENIU W DNIU:     

    

  (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

6. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK  BANKOWY JEDNORAZOWEGO 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY STARGARD:  

 

Proszę o przekazanie stypendium Wójta Gminy na poniższy rachunek bankowy: 

Nr konta bankowego:     

Imię i nazwisko właściciela konta:      

 

 

                    

  (czytelny podpis rodzica/ 

  opiekuna prawnego/pełnoletniego 

   ucznia) 
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7. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA/PEŁNOLETNIEGO 

UCZNIA: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania stypendiów Wójta Gminy 

Stargard dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci w celach 

związanych z przyznaniem stypendium Wójta Gminy Stargard zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

 

……………………. …………………………………… 
 (miejscowość, data)               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

                                                                                                                                         pełnoletniego ucznia/) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania 

 stypendiów Wójta Gminy Stargard  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

 

Tabela punktów dodatkowych o przyznanie stypendium naukowego 

 Wójta Gminy Stargard 

 

Kryteria Punkty dla stypendiów naukowych 

Konkursy/olimpiady 

Laureat 

Finalista 

2 

1 

Poziom konkursu/olimpiady 

Międzynarodowy 

Ogólnopolski 

Ponadwojewódzki 

Wojewódzki 

4 

3 

2 

1 

Średnia ocen 

5,91 – 6,00 

5,81 – 5,90 

5,71 – 5,80 

5,61 – 5,70 

5,51 – 5,60 

5,40 – 5,50 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania 

 stypendiów Wójta Gminy Stargard  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

 

 

Tabela punktów dodatkowych o przyznanie stypendium artystycznego 

 Wójta Gminy Stargard 

 

Kryteria Punkty dla stypendiów artystycznych 

Konkursy, przeglądy, festiwale 

Zdobywca I miejsca 

Zdobywca II miejsca 

Zdobywca III miejsca 

Uczestnik 

4 

3 

2 

1 

Poziom konkursów, przeglądów, festiwali 

Międzynarodowy 

Ogólnopolski 

Ponadwojewódzki 

Wojewódzki 

Powiatowy 

5 

4 

3 

2 

1 
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