Załącznik
do uchwały Nr XXVI/…/13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN
przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki.
§ 1.1. Stypendium jest jednorazowym wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić
się znaczącymi osiągnięciami, i ma na celu mobilizowanie uczniów do rozwijania uzdolnień
i zainteresowań w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.
2. Stypendium jest przyznawane uzdolnionym uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których Gmina Nowa Wieś Wielka jest organem prowadzącym.
§ 2.1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest dla najlepszego absolwenta szkoły
podstawowej i gimnazjum.
2. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium jest spełnienie łącznie kryteriów:
1) uzyskanie najwyższej liczby punktów podczas egzaminu na koniec szkoły podstawowej
lub egzaminu gimnazjalnego oraz za świadectwa szkolne z ostatnich trzech lat; sumę
punktów oblicza się dodając oceny z poszczególnych przedmiotów w następujący sposób:
a) ocena celująca 6 pkt,
b) ocena bardzo dobra 5 pkt,
c) ocena dobra 4 pkt,
d) ocena dostateczna 3 pkt,
2) uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat wzorowej (6 pkt) lub bardzo dobrej (5 pkt) oceny
z zachowania.
3. Stypendium nie jest przyznawane absolwentom, którzy na świadectwie końcowym mają
ocenę dopuszczającą.
4. Wysokość jednorazowego stypendium za wyniki w nauce dla najlepszego absolwenta
wynosi:
1) dla absolwenta szkoły podstawowej – 400 zł,
2) dla absolwenta gimnazjum – 600 zł.
§ 3.1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznaje się:
1) zwycięzcom i laureatom konkursów, zawodów i olimpiad:
a) na szczeblu powiatowym (miejsca I-III),
b) na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim (miejsca I-VI),
2) zwycięzcom konkursów przedmiotowych o tzw. trójstopniowej organizacji, na szczeblu
powiatu (miejsca I-III), województwa (miejsca dające tytuł laureata), ogólnopolskim
(za udział),
3) za osiągnięcie wysokiego wyniku o niewymiernym charakterze, niezwykle rzadkie
dokonania, wymagające szczególnego przygotowania ucznia.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może być przyznane
uczniowi, który na koniec semestru nie posiadał ocen niższych niż dostateczne oraz posiadał
z zachowania ocenę nie niższą niż dobrą.
3. Wysokość jednorazowego stypendium za osiągnięcia wymienione w ust. 1 uzależniona
jest od rangi sukcesu i wynosi:
1) dla zwycięzcy i laureata indywidualnego:

a) na szczeblu powiatowym, zróżnicowanie od miejsca I-III – do 150 zł,
b) na szczeblu wojewódzkim, zróżnicowanie od miejsca I-VI – do 300 zł,
c) na szczeblu makroregionalnym i ogólnopolskim, zróżnicowanie od miejsca I-VI
– do 1.000 zł,
d) na szczeblu międzynarodowym, za miejsce w finale – do 2.000 zł,
2) dla zwycięzców i laureatów za osiągnięcia zespołowe:
a) za wyniki o randze powiatowej, zróżnicowanie od miejsca I-III – do 500 zł,
b) za wyniki o randze wojewódzkiej, zróżnicowanie od miejsca I-VI – do 1.000 zł,
c) za wyniki o randze makroregionalnej i ogólnopolskiej, zróżnicowanie od miejsca I-VI
– do 2.000 zł,
d) za wyniki o randze międzynarodowej, w zależności od rangi, sukcesu, tj. udział
w finale, miejsca I-VI – do 3.000 zł,
3) za osiągnięcia o niewymiernym charakterze i niezwykle rzadkie dokonania – do 300 zł.
§ 4. Uczniom innych szkół, wychowankom placówek oświatowych oraz instytucji
kulturotwórczych, którzy są mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Wielka i spełniają kryteria
określone w § 3 ust. 1 i 2 oraz swoimi osiągnięciami promują Gminę Nowa Wieś Wielka,
może być przyznane jednorazowe stypendium w wysokości do 1.000 zł, w zależności od
rangi sukcesu.

§ 5. Stypendia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) osób kierujących jednostkami wymienionymi w § 4.
§ 6.1. Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium powinny zawierać:
1) dane osobowe kandydata, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania
oraz nazwę szkoły, której kandydat jest uczniem,
2) dane dotyczące dotychczasowej działalności i informacje o osiągnięciach, za które ma być
przyznane stypendium, wraz z dokumentacją potwierdzającą,
3) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz na podanie
do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.
2. Osiągnięcia muszą być potwierdzone protokołem, dyplomem lub innym dokumentem
z konkursów, olimpiad, jednoznacznie określającym osiągnięty wynik i rangę imprezy.
3. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w terminie miesiąca
licząc od dnia uzyskania znaczącego osiągnięcia.
4. Wnioski złożone po terminie, określonym w ust. 3, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.
§ 7.1. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy w terminie
30 dni od dnia ich złożenia.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu
członkowie komisji. Wraz z wnioskiem przekazywany jest on Wójtowi Gminy.
§ 8. Decyzja Wójta Gminy o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

§ 9.1. Jednorazowe stypendium, wraz z aktem o jego przyznaniu, wręcza Wójt Gminy
lub osoba przez niego upoważniona, w czasie sesji Rady Gminy lub innych ważnych
uroczystości gminnych.
2. Wzór aktu o przyznaniu stypendium stanowi załącznik do Regulaminu.
3. O terminie wręczania aktów o przyznaniu stypendium wnioskodawcę powiadamia
się odrębnie.
4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 10.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia jest corocznie
określana w uchwale budżetowej w rozdziale 85415.
2. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty na podstawie protokołu komisji
do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium, zatwierdzonego
przez Wójta Gminy, przygotowuje dokumentację księgową niezbędną do wypłacenia
stypendium i dalszego rozliczenia uzyskanych przez uczniów przychodów.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
„Talent jest jak kawałek szlachetnego
ale surowego metalu, dopiero pilna praca
go obrobi i wartość mu wielką nadaje”.
Stanisław Staszic

Stypendium
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki
otrzymuje
……………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………………
(uczeń szkoły/gimnazjum)

za………………………………………………………
(osiągnięcie)

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
Nowa Wieś Wielka, dnia …………………

