UCHWAŁA NR XIX/168/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Głogów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015
r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.)art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2015
r., poz. 2156 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów o treści:
1. O uzyskanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz studenci zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
2. Stypendium może być przyznane uczniom dwóch ostatnich klas szkół podstawowych, którzy osiągają
wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 5,00.
3. Stypendium może być przyznane uczniom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy
osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,80.
4. Stypendium może być przyznane studentom,
w tym średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż:

którzy

osiągają

wybitne

wyniki

w

nauce,

1) 4,50 – przy sześciostopniowej skali ocen /1 – 6/,
2) 4,30 – przy czterostopniowej skali ocen /2- 5/.
5. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych,
są przyznawane w oparciu o następujące kryteria:

gimnazjów

oraz

szkół

ponadgimnazjalnych

1) wyniki w nauce – 70%,
2) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – 20%,
3) osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie – 10%. Punktację do w/w
kryteriów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Stypendia dla studentów są przyznawane w oparciu o następujące kryteria :
1) wyniki w nauce – 70%,
2) osiągnięcia w działalności naukowej – 30%. Punktację do w/w kryteriów stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
7. Punktacja w oparciu o kryteria wymienione odpowiednio w § 1 pkt 2, 3, 4, 5 i pkt 6 niniejszej uchwały
jest ustalana na podstawie ocen uzyskanych w poprzednim semestrze lub roku szkolnym (akademickim).
8. O stypendium może wnioskować:
1. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
a) dyrektor szkoły – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej danej placówki,
b) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty prowadzące statutową
działalność w zakresie oświaty i wychowania.
2. dla studentów:
a) osobiście student lub osoba pisemnie przez niego upoważniona,
b) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty prowadzące statutową
działalność w zakresie oświaty i wychowania.
9. Prezydent Miasta Głogowa podejmuje decyzję o wyborze stypendystów oraz określa wysokość
przyznanych stypendiów.
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10. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać:
1) do 31 marca oraz do 30 września każdego roku – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych,
2) do 31 marca oraz do 30 września każdego roku – studenci.
11. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
12. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, osoba ubiegająca się
o stypendium na prawo do ich jednorazowej korekty, dokonanej na wezwanie przesłane na wskazany we
wniosku adres e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
13. Decyzja Prezydenta Miasta Głogowa o wysokości i ilości przyznanych na dany semestr stypendiów jest
ostateczna i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Głogowie.
14. Osoby, które otrzymały stypendium oraz te, którym stypendium nie przyznano, otrzymują pisemne
powiadomienie.
15. Stypendium ma charakter
na konto osobiste stypendysty.

promocyjny

i

jest

wypłacane

w

formie

gotówkowej

lub

16. Uczniowie niepełnoletni pobierają gotówkę w obecności rodzica (prawnego opiekuna).
17. Prezydent Miasta Głogowa przyznaje stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz dla studentów – do 15 czerwca oraz do 15 grudnia każdego roku.
18. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
19. Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów składa się na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
20. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych przeznaczonych na
stypendia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXI/405/2014 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Głogów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia z dnia 23 lutego 2016 r.
Punktacja do kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
1. Wyniki w nauce max 70 pkt
Uczniowie szkół podstawowych
Średnia ocen
5.00 - 5.10
5.11 - 5.20
5.21 - 5.30
5.31 - 5.40
5.41 - 5.50
5.51 - 5.60
5.61 - 5.70
5.71 - 5.80
5.81 - 5.90
powyżej 5.91

Liczba punktów
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

Uczniowie gimnazjów oraz szkoły
ponadgimnazjalne
Średnia ocen
Liczba punktów
4.80 - 4.85
46
4.86 - 4.90
48
4.91 - 5.00
50
5.01 - 5.10
52
5.11 - 5.20
54
5.21 - 5.30
56
5.31 - 5.40
58
5.41 - 5.50
60
5.51 - 5.60
62
5.61 - 5.70
64
5.71 - 5.80
66
5.81 - 5.90
68
powyżej 5.91
70

2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
a) na szczeblu
międzynarodowym
max 20 pkt
Miejsce
Liczba
punktów
I
20
II
19
III
18
IV - X
17
Poniżej X
16

b) na szczeblu
krajowym
max 15 pkt
Miejsce
Liczba
punktów
I
15
II
14
III
13
IV - X
12
Poniżej X
11

c) na szczeblu
wojewódzkim
max 10 pkt
Miejsce
Liczba
punktów
I
10
II
9
III
8
IV - X
7
Poniżej X
6

d) na szczeblu
powiatowym
max 5 pkt
Miejsce
Liczba
punktów
I
5
II
4
III
3
IV - X
2
Poniżej X
1

W przypadku osiągnięć z wielu dziedzin oraz na różnych szczeblach punktowane jest tylko
jedno najwyższe osiągnięcie.
3. Inne osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych i wolontariacie od 0 – 10
pkt.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ /16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia z dnia 23 lutego 2016 r.

Punktacja do kryteriów przyznawania stypendium dla studentów.
1. Wyniki w nauce.
przy czterostopniowej skali ocen 2 – 5
Średnia ocen
Liczba punktów
4.30 - 4.40
58
4.41 - 4.50
60
4.51 - 4.60
62
4.61 - 4.70
64
4,71 - 4,80
66
4,81 - 4,90
68
powyżej 4,90
70

przy sześciostopniowej skali ocen 1 – 6
Średnia ocen
Liczba punktów
4.50 - 4.60
58
4.61 - 4.70
60
4.71 - 4.80
62
4.81 - 4.90
64
4,91 - 5,00
66
5,01 - 5,30
68
powyżej 5,30
70

2.Osiągnięcia w działalności naukowej:
a) prace badawczo-naukowe

b) publikacje naukowe

0 – 15 pkt

0 – 10 pkt
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.
............................
(numer wniosku)

...............................
..............................
(data złożenia wniosku) (podpis przyjmującego)
....................................................
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIÓW*
(wypełnia wnioskodawca)

1. ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
2. ..................................................................................................................................................
(adres zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon
kontaktowy)
3. ..................................................................................................................................................
(adres e-mail)
4....................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
5. ..................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów)
6. ..................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły, klasa)
7. ..................................................................................................................................................
(aktualny rok nauki w szkole)

8. Wyniki w nauce w poprzednim semestrze:
średnia ocen : .............
9. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w poprzednim semestrze na
szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Inne osiągnięcia w poprzednim semestrze ( za wyjątkiem osiągnięć w konkursach
przedmiotowych):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................
(podpis wychowawcy klasy)

....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

...................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
11. Opinia Rady Pedagogicznej
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
12. Oświadczenie o danych osobowych.
Objaśnienia :
* proszę wypełnić pismem drukowanym
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/168/16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.
.................................................................
(nr tel. komórkowego studenta)

.................................
(numer wniosku)

............................
(data złożenia wniosku)

...............................
(podpis przyjmującego)

....................................................
(miejscowość, data)
PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW*
(wypełnia wnioskodawca)
1. ...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko studenta)
2. ...................................................................................................................................................
(adres zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania , telefon
kontaktowy)
3. ...................................................................................................................................................
(adres e-mail)
4. ...................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
5. ...................................................................................................................................................
(nazwa i adres uczelni)
6. ...................................................................................................................................................
(aktualny rok nauki na uczelni)

Uwaga ! pkt 7 i pkt 8 wypełnia osoba upoważniona (właściwy pracownik danej uczelni)
7. Wyniki w nauce w poprzednim semestrze:
średnia ocen: ....................... (skala ocen: sześciostopniowa / czterostopniowa)**
(podkreślić właściwą)
8. Proponuje się przyznanie stypendium za:
a) prace badawczo-naukowe:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) publikacje naukowe:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c)

osiągnięcia w konkursach krajowych i międzynarodowych:

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................
(pieczęć uczelni)

...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

9. Oświadczenie o danych osobowych.
.................................................................
(podpis wnioskodawcy - studenta)
objaśnienia :
* proszę wypełnić pismem drukowanym
** podkreślić właściwe
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.
....................................................
(miejscowość, data)
...................................................
(imię i nazwisko)
....................................................
....................................................
(adres)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Głogowie
z siedzibą przy ul. Rynek 10 w Głogowie, aktualnie i w przyszłości, moich danych
osobowych zawartych w administrowanym przez Urząd Miejski w Głogowie zbiorze danych
osobowych dla celów prowadzonej przez Urząd działalności statutowej. Jednocześnie
potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach,
a w szczególności o możliwości wglądu do moich danych osobowych i możliwości ich
poprawiania, a także o adresie siedziby i pełnej nazwie Urzędu oraz o celu zbierania danych.

..........................................................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata na stypendystę lub rodziców / prawnych opiekunów)
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UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art.
90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Gmina Miejska Głogów Uchwałą Nr LXI/404/14 Rady Miejskiej w
Głogowie

z dnia 24 czerwca 2014 r. utworzyła „Lokalny program wspierania

edukacji uzdolnionych uczniów

i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy

Miejskiej Głogów”. Zgodnie z zapisem art. 90t ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom

i młodzieży, formy i

zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych
sprawach. Stypendia Prezydenta Miasta Głogowa mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów
głogowskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy
uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce oraz mających osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych szczebla międzynarodowego, krajowego, wojewódzkiego i powiatowego oraz
osiągnięcia inne niż przedmiotowe - w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w
wolontariacie, rozwijające ich pasje

i zainteresowania. Stypendia będą finansowane ze

środków budżetowych gminy.
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