
UCHWAŁA NR LII/362/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze 
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród oraz stypendiów Burmistrza Nowogrodźca, zwanymi dalej 
nagrodami i stypendiami, dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec 
uczęszczających do szkół podstawowych. Regulacje niniejszej uchwały odnoszą się również do zamieszkałych na 
terenie gminy Nowogrodziec uczniów klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych.

§ 2. 1. Środki finansowe na nagrody i stypendia, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone 
w budżecie Gminy Nowogrodziec.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 będzie uzależniona od możliwości finansowo-
ekonomicznych Gminy.

§ 3. 1. Indywidualne nagrody rzeczowe Burmistrza Nowogrodźca, w postaci pomocy dydaktycznych 
adekwatnych do posiadanych przez danego ucznia uzdolnień, mogą otrzymać uczniowie klas I-VIII szkół 
podstawowych  i uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych.

2. Nagrodę rzeczową Burmistrza Nowogrodźca, w postaci pomocy dydaktycznych adekwatnych do uzdolnień 
uczniów, może otrzymać zespół (drużyna) w tym zespół wokalny lub instrumentalny, z wyłączeniem drużyn 
sportowych, złożony z uczniów danej szkoły.

3. Stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów mogą otrzymać uczniowie klas IV-VIII szkół 
podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych). Stypendium przyznaje się 
jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

4. Ustala się następujące typy stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów:

a) naukowe, dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 5 uchwały,

b) artystyczne dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 6 uchwały.

§ 4. 1. Uczniowie, którzy mogą otrzymać nagrodę indywidualną, o której mowa w § 3 ust. 1, muszą spełniać 
łącznie następujące warunki:

1) osiągają wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym (średnia ocen dla ucznia szkoły minimum 5,0 – 
dotyczy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych włączonych do szkół 
podstawowych,

2) legitymują się oceną z zachowania minimum bardzo dobrą,

3) osiągnęli: w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej 
powiatowym miejsca od I do III,

2. Zespół / drużyna, w tym zespół wokalny lub instrumentalny, z wyłączeniem drużyn sportowych, aby 
otrzymać nagrodę o której mowa w § 3 ust. 2 musi zająć w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub 
przeglądach artystycznych następujące miejsca na szczeblu:

a) powiatowym miejsce I lub

b) wojewódzkim miejsce od I do XX lub

c) ogólnopolskim miejsce od I do XXX.
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3. Przyznanie nagrody dla zespołu / drużyny, w tym zespołu wokalnego lub instrumentalnego, z wyłączeniem 
drużyn sportowych, wyklucza przyznanie indywidualnych nagród dla członka zespołu / drużyny z zastrzeżeniem 
ust. 4.

4. Uczniowie, którzy są członkami zespołu / drużyny, w tym zespołu wokalnego lub instrumentalnego, 
z wyłączeniem drużyn sportowych, mogą otrzymać nagrodę indywidualną, o której mowa w § 3 ust. 1, jeżeli 
uzyskali wysokie osiągnięcia w innej dziedzinie niż jako członek zespołu / drużyny i spełniają warunki o których 
mowa w § 4 ust. 1.

§ 5. Uczniowie, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) osiągają wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym:

a) średnia ocen dla ucznia szkoły podstawowej – minimum 5,2,

b) średnia ocen dla ucznia klasy gimnazjalnej włączonej do szkoły podstawowej – minimum 5,1;

2) legitymują się oceną z zachowania minimum bardzo dobrą;

3) osiągnęli w konkursach na szczeblu:

a) powiatowym – miejsca od I do V lub

b) wojewódzkim – miejsca od I do XX lub

c) ogólnopolskim – miejsca od I do XXX.

§ 6. 1. Uczniowie, którzy mogą otrzymać stypendium artystyczne muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) osiągają określone wyniki w nauce w danym roku szkolnym:

a) średnia ocen dla ucznia szkoły podstawowej – minimum 4,3,

b) średnia ocen dla ucznia klasy gimnazjalnej włączonej do szkoły podstawowej minimum – 4,0;

2) legitymują się oceną z zachowania minimum dobrą;

3) osiągnęli w konkursach na szczeblu:

a) regionalnym – miejsce I lub

b) wojewódzkim – miejsca od I do V lub

c) ogólnopolskim – miejsca od I do X.

2. Uczniami uprawnionymi do otrzymania stypendium artystycznego są także ci uczniowie którzy otrzymają 
wyróżnienia lub będą laureatami konkursów lub przeglądów artystycznych na szczeblu: wojewódzkim lub 
ogólnopolskim lub międzynarodowym i spełniają warunki określone w ust. 1 pkt. 1-2.

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody indywidualnej dla ucznia, / zespołu / drużyny  w tym zespołu 
wokalnego lub instrumentalnego (najwyższe osiągnięcie/a), (z wyłączeniem drużyn sportowych) bądź stypendium, 
stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 lub Załącznik Nr 2 do uchwały, występuje do Burmistrza Nowogrodźca 
dyrektor placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, rodzic/opiekun prawny, wychowawca klasy, nauczyciel 
przedmiotu, w terminie do 15 lipca danego roku szkolnego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego w przypadku ucznia;

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne (dyplomy) zarówno w przypadku ucznia jak 
i zespołu / drużyny w tym zespołu wokalnego lub instrumentalnego (najwyższe osiągnięcie/a).

3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. Wnioski należy składać do Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w terminie o którym mowa w § 7 
ust. 1.

2. O przyznaniu uczniowi, / zespołowi / drużynie (z wyłączeniem drużyn sportowych) nagrody bądź 
stypendium i jego wysokości decyduje Burmistrz Nowogrodźca.

§ 9. 1. Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów będzie odbywało się w dniu 16 października danego roku 
i będzie połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W przypadku gdy dzień 16 października przypadnie w dniu wolnym od pracy i zajęć szkolnych uroczystość 
odbędzie się w pierwszym dniu roboczym po 16 października.

§ 10. Traci moc Uchwała XLVII/339/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie 
zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy 
Nowogrodziec.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego,

2. Uchwała ma zastosowanie do postępowań w sprawie przyznania stypendiów i nagród toczących się i nie 
zakończonych na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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                                                              Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LII/362/18 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

 

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

(pieczątka nagłówkowa szkoły)                                                                                                (miejscowość, data) 

 

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM* / NAGRODĘ*  

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA 
 

* właściwe podkreślić 

 

I. Informacje o uczniu 

 

Imię nazwisko ucznia 

 

 

Klasa ucznia 

 

 

Imiona oraz nazwisko rodziców/ 

prawnych opiekunów 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

Data i miejsce urodzenia ucznia 

 

 

 

II. Informacje o szkole zgłaszającej wniosek 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły 

 

Adres szkoły 

 

 

Telefon szkoły 

 

 

 

III. Osiągnięcia ucznia w nauce w roku szkolnym …………………………………………….. 

1. ocena z zachowania: …………………………………………………………………………. 

2. średnia ocen: ………………………………………………………………………………… 
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3. Szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach, z wyłączeniem zawodów 

sportowych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

                pieczęć szkoły                                                                                     pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

 

IV. Dyspozycja przekazania na rachunek bankowy jednorazowego stypendium Burmistrza 

Nowogrodźca:  

 

Proszę o przekazanie stypendium za wyniki w nauce na poniższy rachunek bankowy: 

 

                        

 

Nazwa banku: ………………………………………………………………………….............. 

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

 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ……………………………………………. 

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

                                                                       

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

                                                                                        (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela  
                                                                                                        rachunku bankowego) 
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V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.                            

z 2018r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.Urz.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) dla celów przyznawania nagród* / stypendiów* dla 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do 

szkół podstawowych* i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych*  

 

* właściwe podkreślić 

 

 

………………… dnia …………………..20…….r. 

 

              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        

                                                                                              ………………………………..…………………… 
                                                                                                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 

 

oraz oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.                

                                                                                                                                                  

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 

 

……………………………….. 
                       (imię i nazwisko) 

 

………………………………. 
                             (adres) 

 

………………………………… 
                            (telefon) 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody* 

/ stypendium* dla uzdolnionego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Nowogrodziec 

uczęszczającego do szkoły podstawowej* / ucznia klasy gimnazjalnej włączonej do szkoły 

podstawowej. 

 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są powyżej wskazane przepisy. 

 

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.  

 

7. Osoba przekazująca dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

Id: 6BA569FC-743B-44CF-827A-DAF6DDE95B2F. Podpisany Strona 3



 

8. Osoba przekazująca dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

9. Osoba przekazująca dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

10. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych 

danych może być podstawą do odrzucenia wniosku o przyznanie nagrody* / stypendium* 

dla uzdolnionego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczającego 

do szkoły podstawowej* / ucznia klasy gimnazjalnej włączonej do szkoły podstawowej. 

 

11. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku                 

z niniejszy wnioskiem. 

 

 

………………… dnia …………………..20…….r. 

 

              

  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 

 

 

 

 

VI. Załączniki: 

1. Kserokopia świadectwa szkolnego potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr LII/362/18 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

 

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

(pieczątka nagłówkowa szkoły)                                                                                                (miejscowość, data) 

 
 

 

WNIOSEK O NAGRODĘ BURMISTRZA NOWOGRODŹCA 

DLA ZESPOŁU* / DRUŻYNY* 
 

* właściwe podkreślić 

 

I. Informacje o zespole / drużynie 

 

Nazwa zespołu / drużyny 

 

 

Ilość uczniów wchodzących  

w skład zespołu / drużyny 

 

Skład osobowy zespołu / 

drużyny (imię i nazwisko, 

klasa)* 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

zespołu / drużyny 

 

* na odrębnym dokumencie należy podać w kolejności: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres 

zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

 

II. Informacje o szkole zgłaszającej wniosek 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły 

 

Adres szkoły 

 

 

Telefon szkoły 

 

 

 

III. Osiągnięcia zespołu / drużyny w roku szkolnym …………………………………………... 

1. Szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach  

i przeglądach artystycznych, itp.: 

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

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

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

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

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

 

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

                pieczęć szkoły                                                                                     pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

IV. Załączniki: 

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zespołu / drużyny. 

2. Lista uczniów. 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych według poniższego wzoru, z zastrzeżeniem, iż złożenie oświadczenia 

dotyczy każdego członka zespołu* / drużyny*.  
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Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.                            

z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.Urz.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) dla celów przyznawania nagród* / stypendiów* dla 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do 

szkół podstawowych* i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych*  

 

* właściwe podkreślić 

 

 

………………… dnia …………………..20…….r. 

 

              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        

                                                                                              ………………………………..…………………… 
                                                                                                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 

 

oraz oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.                

                                                                                                                                                  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 

 

……………………………….. 
                       (imię i nazwisko) 

 

………………………………. 
                             (adres) 

 

………………………………… 
                            (telefon) 

 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie 

nagrody* / stypendium* dla uzdolnionego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy 

Nowogrodziec uczęszczającego do szkoły podstawowej* / ucznia klasy gimnazjalnej 

włączonej do szkoły podstawowej. 

 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są powyżej wskazane przepisy. 

 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.  
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7. Osoba przekazująca dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

8. Osoba przekazująca dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

9. Osoba przekazująca dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

10. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych 

danych może być podstawą do odrzucenia wniosku o przyznanie nagrody* / stypendium* 

dla uzdolnionego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Nowogrodziec 

uczęszczającego do szkoły podstawowej* / ucznia klasy gimnazjalnej włączonej do 

szkoły podstawowej. 
 

11. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku                 

z niniejszy wnioskiem. 

 

 

 

………………… dnia …………………..20…….r. 

 

              

  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 
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