
UCHWAŁA NR XII/134/19
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium i nagród za wyniki w nauce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz.1309) i art. 90t ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w Gminie Polkowice”, przyjętego Uchwałą Nr X/110/19 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia  25 czerwca 2019 r., określa się szczegółowe warunki udzielania 
pomocy uzdolnionym uczniom w formie Stypendium Burmistrza Polkowic za wyniki w nauce, 
zwanego w dalszej części „stypendium” oraz nagród rzeczowych, zwanych w dalszej części 
„nagrodą”, a także zakres i  tryb udzielania tej pomocy.

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane:
1) absolwentom szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Polkowice;
2) uczniom szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych zamieszkałym na terenie 

Gminy Polkowice.
2. Stypendium ma charakter motywacyjny.
3. Wysokość stypendium w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od ilości 

absolwentów/uczniów spełniających kryteria oraz od wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Polkowice na dany rok.

4. Absolwentowi/uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku 
szkolnym.

5. Stypendium wypłaca się  formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub 
gotówką w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie co najmniej jednego 
z poniższych kryteriów: 
1) w przypadku absolwentów szkół podstawowych średnia ocen za ostatni rok szkolny,     

podana do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia w górę, z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 5,20 i ocena z zachowania  jest co najmniej 
bardzo dobra, oraz uzyskane oceny z każdego przedmiotu nie są niższe od oceny dobrej;

2) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych średnia ocen 
za dany rok szkolny, podana do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia w górę, 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 5,0 i ocena z zachowania  jest 
co najmniej bardzo dobra, oraz uzyskane oceny z każdego przedmiotu nie są niższe od 
oceny dostatecznej;

3) w przypadku uczniów szkół podstawowych a  także uczniów szkół 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych średnia ocen za dany rok szkolny, podana do 
drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia w górę, wynosi co najmniej 4,75, ocena
z zachowania jest co najmniej bardzo dobra oraz w olimpiadach/konkursach 
interdyscyplinarnych lub przedmiotowych w danym roku szkolnym,  indywidualnie zajął  
na szczeblu:
a) wojewódzkim - I-III miejsce lub
b) ogólnopolskim - I-X miejsce, lub
c) międzynarodowym - I-XV miejsce.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Polkowice          
ul. Rynek 1, w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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3. Do złożenia wniosku o stypendium uprawnieni są:
1) dyrektor szkoły;
2) rodzic lub opiekun prawny absolwenta/ucznia niepełnoletniego;
3) pełnoletni uczeń.

4. Do wniosku należy załączyć:
1) kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie ze szkoły, którego wzór określa załącznik nr do 2 do niniejszej uchwały;
3) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 3, dokumenty potwierdzające osiągnięcia 

w olimpiadach/konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych powinny być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz 
Polkowic, o czym poinformuje wnioskodawcę w formie wskazanejprzez wnioskodawcę we 
wniosku o którym mowa w § 4 ust. 2 .

6. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Nagroda przyznawana jest absolwentom szkół podstawowych znajdujących się 

na terenie Gminy Polkowice.
2. Warunkiem przyznania nagroda jest spełnienie przez absolwenta co najmniej trzech 

z poniższych kryteriów:
1) zajęcie w konkurencjach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim I - III miejsca lub na 

szczeblu ogólnopolskim I - X miejsca w konkursach, olimpiadach organizowanych pod 
patronatem Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych organów 
administracji państwowej lub samorządowej;

2) zajęcie w konkurencjach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim I - III miejsca lub na 
szczeblu ogólnopolskim I - X miejsca w zawodach, konkursach, turniejach, przeglądach 
artystycznych lub festiwalach poprzedzonych eliminacjami na szczeblu powiatowym;

3) uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,00,  wzorowej oceny z zachowania oraz oceny 
z każdego przedmiotu nie niższej niż dobrej;

4) uzyskanie najwyższego wyniku w szkole na egzaminie ósmoklasisty;
5) angażowanie się w działalność społeczną lub charytatywną na rzecz szkoły 

i społeczności lokalnej, w tym w szczególności w wolontariat;
6) promowanie swoimi osiągnięciami Gminy Polkowice w regionie, województwie lub kraju.

§ 6. 1. Do złożenia wniosku o nagrodę uprawniony jest Dyrektor szkoły podstawowej, 
do której uczęszcza uczeń.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski o przyznanie nagrody, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną,  należy 

składać w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 1, w terminie 5 dni roboczych przed dniem,
w którym nastąpi zakończenie zajęć dydaktycznych.

4. Dyrektor szkoły w zależności od liczby uczniów danej szkoły może wnioskować 
o nagrodę dla:
1) jednego ucznia w przypadku gdy w szkole uczy się do 250 uczniów,
2) dwóch uczniów w przypadku gdy w szkole uczy się od 251 do 500 uczniów ,
3) trzech uczniów w przypadku gdy w szkole uczy się powyżej 500 uczniów.

§ 7. 1. Wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 600 zł brutto.
2. Wartość nagrody w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od wysokości 

środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Polkowice na dany rok.
3. Nagroda wraz z listem gratulacyjnym wręczana jest absolwentom na uroczystości 

zakończeniu roku szkolnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 
§ 9. Traci moc uchwała nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 

20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2006 r. Nr 98, poz. 1686 oraz z 2019 r. poz. 4178).

Id: D5CA8C00-F634-4FC6-BEAE-2187C57ADFBF. Podpisany Strona 2



§ 10. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody złożone w trybie uchwały, o której 
mowa w § 9 do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegaja rozpatrzeniu na zasadach 
okreslonych w uchwale dotychczasowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej

Roman Rozmysłowski
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WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  

za rok szkolny …………../…………. 

 

I. Dane absolwenta/ucznia: 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data i miejsce urodzenia: 
 

 

 

PESEL 

 

_   _   _   _   _  _  _  _  _  _  _ 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

II. Informacja o wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/Nazwa  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/siedziby 

  

……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Tel. kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

III. Potwierdzenie spełniania kryteriów: 

 

Ocena z zachowania: ………………………………… 

 

Średnia ocen:…………………………………………. 

Lp. 
Nazwa konkursu 

/olimpiady 

Zakres tematyczny 

konkursu/olimpiady 

Zasięg konkursu /olimpiady 

(np. wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy) 

 

Osiągnięcie / zdobyte 

miejsce 

1. 

    

 

 

 

2. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

IV. Dodatkowe informacje: 

Forma wypłaty stypendium:  

 

w kasie urzędu                           przelew na konto  

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/134/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 sierpnia 2019 r.
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Nazwa banku i numer rachunku bankowego  

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Urząd Skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

V. Informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium proszę przekazać w jednej z 

poniższych opcji (należy wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce): 

 

              telefonicznie na numer: ……………………………….….. 

 

              e-mailem na adres: …………………………………….….. 

 

              listownie na w/w adres 

 

 

VI. Wykaz dokumentów/załączników: 

1. kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uzyskanie średniej ocen za ostatni rok szkolny, 

3. oświadczenie do celów podatkowych, 

4. inne (wymienić jakie) ………………………………………………………………., 

5. ……...................................………………………………………………………….. 

 

 

………………………………….. 
                  (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIA  

Niniejszym oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Polkowic, będącego 

administratorem danych osobowych z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 

Polkowice, w związku z ubieganiem się o stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa               

w uchwale w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium i nagród za wyniki w nauce; 

2. zapoznałem/am się  z  klauzulą informacyjną z zakresu ochrony danych osobowych dot. 

przetwarzania danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium  za 

wyniki w nauce. 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
                  (data i podpis wnioskodawcy) 
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....................................................    ................................................... 
            pieczątka szkoły                       miejscowość i data 
 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 
Zaświadcza się, że .......................................................................................... uczeń/uczennica 

imię i nazwisko 

 

....................................................................................................................................................... 
nazwa szkoły 

 

klasy ........................ w roku szkolnym ................................... uzyskał/a średnią ocen .............. 

 

i ....................................................... ocenę z zachowania. 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis  

dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej)    

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/134/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 sierpnia 2019 r.
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WNIOSEK 

o przyznanie nagrody w roku szkolnym …………../…………. 

I. Dane absolwenta: 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data i miejsce urodzenia: 
 

 

 

PESEL 

 

_   _   _   _   _  _  _  _  _  _  _ 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

II. Dane szkoły: 

Nazwa i adres szkoły (pieczęć) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

III. Uzasadnienie wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kandydatura absolwenta do nagrody rzeczowej została pozytywnie/negatywnie zaopiniowana 

przez  Radę Pedagogiczną w dniu …………………………..  

 

………………………..     …………………………………… 

   (miejscowość i data)       (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dotyczących mojego dziecka zawartych 

niniejszym wniosku do celów związanych  z przyznaniem Nagrody Burmistrza Polkowic dla 

absolwentów za szczególne osiągnięcia, o której mowa w uchwale w sprawie zasad udzielania 

uczniom stypendium i nagród za wyniki w nauce. 

 

……………………………………………….. 
               (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/134/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 27 sierpnia 2019 r.
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