
 

 

UCHWAŁA NR XIX/203/20 

RADY MIEJSKIEJ W SKALE 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form, 

zakresu i trybu tego wsparcia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania nagród i stypendiów dla uczniów uzdolnionych edukacyjnie, 

naukowo i artystycznie dla uczniów szkół podstawowych uczących się na terenie Miasta i Gminy Skała oraz dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów będących mieszkańcami Gminy Skała. 

§ 2. Warunki, formy, zasady oraz tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

ustanowienia i określenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skała dla najzdolniejszych 

uczniów i studentów 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Sobczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 3299



Załącznik  

do uchwały Nr XIX/203/20 

Rady Miejskiej w Skale 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Skała 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Formy wsparcia i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego 

zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić się szczególnymi 

osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi. 

§ 2. W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Skała, przyznaje się następujące formy wsparcia o charakterze 

motywacyjnym: 

1) Nagrodę Edukacyjną Burmistrza Miasta i Gminy Skała; 

2) Stypendium Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Skała. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) absolwencie - należy przez to rozumieć ucznia VIII klasy szkoły, o której mowa w pkt 8; 

2) gminie - należy przez to rozumieć gminę Skała; 

3) finaliście - należy przez to rozumieć zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego 

w olimpiadzie, konkursie lub turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzonych zawodów wiedzy lub 

zawodów artystycznych; 

4) laureacie - należy przez to rozumieć zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w olimpiadzie, konkursie 

lub turnieju zajął miejsce od 1 do 3; 

5) nagrodzie - należy przez to rozumieć Nagrodę Edukacyjną Burmistrza Miasta i Gminy Skała; 

6) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Skała; 

7) stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia klas od IV do VII szkoły, o której mowa w pkt 8, któremu 

przyznano stypendium; 

8) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

9) uczniu – należy przez to rozumieć uczennicę lub ucznia szkoły, o której mowa w pkt 8; 

10) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie nagrody lub stypendium; 

11) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skała. 

§ 4. Nagrodę lub stypendium, o których mowa w § 2, przyznaje się uczniom za wyniki w nauce 

z uwzględnieniem najwyższej średniej ocen albo za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

w danym roku szkolnym. 

§ 5. Nagroda i stypendium powinny służyć rozwojowi szczególnych uzdolnień edukacyjnych, naukowych, 

artystycznych i sportowych ucznia. 
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Rozdział 2. 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skała za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 

 

§ 6. 1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skała, zwana dalej nagrodą, udzielana jest za wybitne osiągnięcia 

naukowe, sportowe, artystyczne, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym 

składany jest wniosek. 

2. Nagroda udzielana jest mieszkającym na terenie Gminy Skała uczniom szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych będących stałymi mieszkańcami Gminy Skała oraz studentom, w tym także studentom 

mieszkającym czasowo poza obszarem gminy, którzy nie przekroczyli 25 roku życia. 

3. Nagrodzony może otrzymać nagrodę raz w roku kalendarzowym. 

4. Nagroda udzielana jest na wniosek, który zawiera: 

a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia lub studenta, 

b) adres zamieszkania, 

c) nazwę i adres szkoły lub uczelni, do której uczęszcza uczeń lub student, 

d) w przypadku uczniów niepełnoletnich – imię, nazwisko i adres rodzica lub opiekuna prawnego, 

e) uzasadnienie z opisem osiągnięć popartych kserokopiami posiadanych dokumentów (dyplomy, świadectwa, 

publikacje prasowe itp.) potwierdzających uzyskane osiągnięcia. 

5. Wniosek o nagrodę może złożyć: 

a) rodzic lub prawny opiekun ucznia, 

b) pełnoletni uczeń, student, 

c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, 

d) osoba upoważniona do działania w imieniu: uczelni, stowarzyszenia, którego celem statutowym jest 

rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, klubu sportowego, instytucji artystycznej, jednostki naukowej 

w której uczeń lub student osiągnął wybitne wyniki. 

6. Warunkiem przyznania nagrody jest udokumentowanie osiągnięć, o których mowa w ust. 1. 

Kryteria udzielania nagrody 

§ 7. 1. Nagroda przyznawana jest absolwentowi szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące 

kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem jest gmina Skała, 

2) w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie VIII w danym roku szkolnym uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę z zachowania, 

3) w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie VII uzyskała z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 5.00 i wzorową ocenę z zachowania, 

4) w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie VI uzyskała promocję z wyróżnieniem do klasy VII, tzn. uzyskała 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania. 

2. O nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne mogą się ubiegać uczniowie szkół 

ponadpodstawowych i studenci, którzy spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) uzyskali co najmniej 3 miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, festiwalach i przeglądach 

ogólnopolskich, 

2) uzyskali co najmniej 6 miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, festiwalach i przeglądach 

międzynarodowych, 
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3) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych, festiwali, przeglądów, 

4) zdobyli co najmniej 3 miejsce w zawodach sportowych indywidualnych lub drużynowych na szczeblu 

wojewódzkim, 

5) są autorami prac lub uzyskali wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych lub zagranicznych za 

wybitne, nowatorskie, odkrywcze. 

 

Rozdział 3. 

Stypendium Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Skała 

 

§ 8. Ustanawia się następujące kategorie Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Skała: 

1) stypendium naukowe - I, II, III stopnia 

2) stypendium artystyczne - I, II, III stopnia 

3) stypendium sportowe – I, II, III stopnia 

§ 9. 1. Stypendium naukowe I stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który w danym roku 

szkolnym spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 

3) uzyskał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu ponad wojewódzkim lub tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez ministra lub kuratora oświaty 

albo został laureatem lub finalistą innego konkursu na szczeblu ogólnopolskim. 

2.Stypendium naukowe II stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który w danym roku 

szkolnym spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 

3) uzyskał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub rejonowym 

organizowanego przez ministra lub kuratora oświaty. 

3.Stypendium naukowe III stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który w danym roku 

szkolnym spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.10 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 10. 1.Stypendium artystyczne I stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 
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3) jest finalistą razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju 

artystycznym na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym poprzedzonym eliminacjami niższego 

szczebla. 

2. Stypendium artystyczne II stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 

3) jest finalistą razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju 

artystycznym na szczeblu wojewódzkim poprzedzonym eliminacjami niższego szczebla. 

3. Stypendium artystyczne III stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

4) jest finalistą razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju 

artystycznym na szczeblu rejonowym lub powiatowym poprzedzonym eliminacjami niższego szczebla. 

§ 11. 1.Stypendium sportowe I stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 

3) jest finalistą w turnieju sportowym na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym poprzedzonym 

eliminacjami niższego szczebla. 

2. Stypendium sportowe II stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i wzorową ocenę 

z zachowania; 

3) jest finalistą w turnieju sportowym na szczeblu wojewódzkim poprzedzonym eliminacjami niższego 

szczebla. 

3. Stypendium sportowe III stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Skała; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 

stypendium, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.00 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

3) jest finalistą w turnieju sportowym na szczeblu rejonowym lub powiatowym. 

§ 12. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym uprawnień do uzyskania dwóch 

i więcej stypendiów przyznaje się jedno stypendium za najlepszy wynik. 
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§ 13. Stypendium nie przyznaje się uczniowi, któremu przyznano stypendium za te same osiągnięcia z innego 

źródła. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb przyznawania Nagród i Stypendiów Edukacyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Skała 

 

§ 14. 1. Nagrodę lub stypendium przyznaje Burmistrz. 

2. Warunkiem przyznania nagrody lub stypendium jest złożenie przez uprawnionych określonych w § 6 

ust. 5 wniosku o przyznanie nagrody lub stypendium na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skale , 32-043 Skała ul. Rynek 29. 

3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią: 

1) wzór wniosku o przyznanie nagrody - załącznik nr 1; 

2) wzór wniosku o przyznanie stypendium - załącznik nr 4. 

4. Wnioski należy składać w terminach: 

1) do dnia 18 czerwca danego roku szkolnego - o przyznanie nagrody; 

2) do dnia 15 lipca danego roku szkolnego - o przyznanie stypendium. 

5.Złożenie wniosku nie skutkuje obowiązkiem przyznania nagrody lub stypendium. 

§ 15. 1. Wnioski o przyznanie nagrody są sprawdzane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie 

przez Komisję Stypendialną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała. 

2. Ocenę merytoryczną wniosku dokonuje się na podstawie tabeli oceny wniosku, stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu, wypełnieniu indywidualnej karty oceny merytorycznej wniosku zgodnie 

z załącznikiem nr 3, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Skład Komisji Stypendialnej oraz zasady i tryb pracy Komisji określa Burmistrz w drodze zarządzenia. 

4. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skała w formie 

decyzji. 

5. Listę przyznanych nagród podaje się do publicznej wiadomości 

§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest niekompletny, Burmistrz wyznacza termin i wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. 

2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 13 ust. 4 - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 

i Gminy; 

2) braku kompletu dokumentów - jeśli mimo wezwania w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków; 

3) nieprawidłowo wypełnionego wniosku i załączników - jeśli mimo wezwania w wyznaczonym terminie 

nie uzupełniono braków; 

4) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz niezwłocznie informuje pisemnie wnioskodawcę, 

przedstawiając: 

1) w przypadku wniosku o nagrodę rozpatrzonego pozytywnie – wysokość i termin wypłaty nagrody; 

2) w przypadku wniosku o stypendium rozpatrzonego pozytywnie – wysokość stypendium oraz termin 

podpisania umowy stypendialnej; 

3) w przypadku wniosku rozpatrzonego odmownie – uzasadnienie odmowy przyznania nagrody lub 

stypendium. 
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§ 17. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody oraz ich wysokość podejmuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Skała, uwzględniając wnioski Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 15 ust. 1-3. 

2. Wysokość nagrody oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Miasta i Gminy Skała w zależności od 

wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Skała oraz liczby wniosków 

spełniających kryteria. 

3.  Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skała określona w § 7 wypłacana jest jednorazowo. Wypłata 

dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

§ 18. 1. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy w zależności od środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Skała oraz od ilości złożonych wniosków. 

2. Wypłata stypendium dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia w wysokości: 

1) stypendium naukowe, artystyczne, sportowe I stopnia – 80,00 zł miesięcznie; 

2) stypendium naukowe, artystyczne, sportowe II stopnia – 60,00 zł miesięcznie; 

3) stypendium naukowe, artystyczne, sportowe III stopnia – 40,00 zł miesięcznie: 

§ 19. 1. Podstawą do wypłaty stypendium jest zawarcie przez strony umowy stypendialnej. 

2.Umowa stypendialna zawierana jest pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym ucznia a gminą i powinna 

określać w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) wysokość i terminy przekazywania stypendium; 

3) numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium; 

4) zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Burmistrza 

o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 1; 

5) zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego do zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium i odsetek 

ustawowych z powodu niepowiadomienia o utracie uprawnień do otrzymania stypendium. 

§ 20. 1. Nagrodzony uczeń poza wypłatą nagrody lub stypendium otrzymuje okolicznościowy list 

gratulacyjny. 

2. List gratulacyjny za uzyskanie nagrody wręczany jest najlepszemu absolwentowi w czasie uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

3. List gratulacyjny za uzyskanie stypendium wręczany jest stypendyście w czasie uroczystości 

zorganizowanej w roku, w którym je przyznano. 

 

Rozdział 5. 

Warunki pozbawiania stypendium 

 

§ 21. 1. Ucznia pozbawia się stypendium, jeżeli: 

1) podjął naukę w szkole, dla której gmina Skała nie jest organem prowadzącym; 

2) rażąco naruszył obowiązki ucznia; 

3) zaprzestał kontynuowania dalszej edukacji i nie realizuje obowiązku szkolnego. 

2. W razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 wnioskodawca stypendium zobowiązany jest 

powiadomić o nich Burmistrza. 

3. Utrata prawa do stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym wystąpiły okoliczności wskazane w ust. 1. 
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4. O pozbawieniu stypendium Burmistrza zawiadamia pisemnie rodzica/opiekuna prawnego stypendysty. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Sobczyk 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Dane osobowe wnioskodawcy 

Nazwisko  

 
Imię  

 
Adres zamieszkania  
Nr telefonu  

 
Określenie wnioskodawcy: Osoba zainteresowana/ rodzic/ opiekun prawny/ dyrektor szkoły  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA ZA 

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, SPORTOWE  

I ARTYSTYCZNE ZA ROK SZKOLNY ………………………. 

1.Dane osobowe ucznia/studenta 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL   

Adres zamieszkania  

 

2.Dane o szkole/uczelni 

Nazwa szkoły/ uczelni  

Typ szkoły  

Adres szkoły  Miejscowość  

Ulica  

Kod pocztowy  

Klasa (dotyczy uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych)  

 

3.Dane finansowe 

Wypłata przyznanej nagrody ma nastąpić na rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………………………………….. 

w Banku ………………………………………………………………………………. 

Właścicielem konta jest: ………………………………………………………………. 

4.Dane uzasadniające przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skała: 

1) Średnia ocen……………………. 

2) Uzyskanie co najmniej 3 miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, festiwalach 

i przeglądach ogólnopolskich – wymienić jakie: 

·………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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3) Uzyskanie co najmniej 6 miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, festiwalach 

i przeglądach międzynarodowych – wymienić jakie: 

·………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

4) laureat wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych, festiwali, przeglądów – wymienić jakich: 

·………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

5) zdobycie co najmniej 3 miejsce w zawodach sportowych indywidualnych lub drużynowych na szczeblu 

wojewódzkim – wymienić jakie: 

·………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

6) autorstwo prac lub uzyskali wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych lub zagranicznych za 

wybitne, nowatorskie, odkrywcze – należy opisać: 

·………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

7) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody: 

·Uzyskana ocena z zachowania: ……………………………………. 

·Osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku szkolnym: 

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

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

………………… 

·Działalność społeczna (wolontariat, organizacje społeczne) : 

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

………………………………………………… 

Skała, dnia ……………………………………. 

       …………………………………………… 

        (Podpis wnioskodawcy)  

Załączniki:  

1.……………………………….. 

2.……………………………….. 

3.………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW O NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA 

I GMINY SKAŁA 

KONKURSY/ OLIMPIADY/ PUBLIKACJE 

LAUREAT 15 

FINALISTA 10 

PUBLIKACJA 10 

POZIOM KONKURSU/ OLIMPIADY 

MIĘDZYNARODOWY 40 

KRAJOWY 30 

SZKOLNY/UCZELNIANY 10 

MIEJSCE W ZAWODACH SPORTOWYCH INDYWIDUALNYCH LUB DRUŻYNOWYCH 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM  

MIEJSCE I 40 

MIEJSCE II 30 

MIEJSCE III 20 

OCENA Z ZACHOWANIA 

BARDZO DOBRY 10 

WZOROWE 30 

INNE: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA - 5 

 

 

          

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O NAGRODĘ 

BURMISTRZA MIASTA I GMINTY SKAŁA 

………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko kandydata)  

l.p. Kryteria oceny merytorycznej* Liczba punktów 

1. Konkursy/olimpiady krajowe  

2. Poziom konkursu olimpiady  

3. Średnia ocen  

4. Zachowanie  

5. Działalność społeczna   

RAZEM  

*niepotrzebne skreślić 

Podpis członków komisji: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Dane osobowe wnioskodawcy 

Nazwisko  

 
Imię  

 
Adres zamieszkania  
Nr telefonu  

 
Określenie wnioskodawcy: rodzic/ opiekun prawny/ dyrektor szkoły  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA DLA 

UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY SKAŁA ZA ROK SZKOLNY ………………. 

3. Dane osobowe ucznia 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL   

Adres zamieszkania  

 

4. Dane o szkole 

Nazwa szkoły  

Typ szkoły  

Adres szkoły  Miejscowość  

Ulica  

Kod pocztowy  

Klasa  

5. Dane finansowe 

Wypłata przyznanej nagrody ma nastąpić na rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………………………………….. 

w Banku ………………………………………………………………………………. 

Właścicielem konta jest: ………………………………………………………………. 

6. Dane uzasadniające przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skała: 

8) Średnia ocen……………………. 

9) Uzyskana ocena z zachowania…………………………… 

10) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium: 

Inne osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym: 

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

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

Działalność społeczna (wolontariat, organizacje społeczne): 

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

…………………………………………………… 

Skała, dnia ……………………………………. 

       …………………………………………… 

        (Podpis wnioskodawcy)  
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