Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/446/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
RADY GMINY KROKOWA
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Stypendium naukowe może być przyznawane szczególnie zdolnym:
1) uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do momentu ich wygaszenia:
a) za rok szkolny 2017/2018 uczniom klas VI, VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych,
b) za rok szkolny 2018/2019 uczniom klas V,VI, VII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjalnych,
c) od roku szkolnego 2019/2020 uczniom klas V,VI, VII szkoły podstawowej
2) uczniom dziennych
oraz techników;

szkół

średnich:

liceów

ogólnokształcących

i

profilowanych

3) słuchaczom stacjonarnych szkół wyższych zawodowych;
4) słuchaczom stacjonarnych szkół wyższych magisterskich i lekarskich;
2. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów stanowi załącznik nr 1
do regulaminu, natomiast wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla studentów stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu.
3. stypendium naukowe przysługuje uczniom i studentom zamieszkującym na terenie Gminy
Krokowa;
§2. 1. Stypendia – w imieniu Rady Gminy Krokowa przyznaje Wójt Gminy Krokowa
po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez powołaną w tym celu
KOMISJĘ STYPEDNIALNĄ.
2. tryb i procedura przyznawania stypendiów – zgodnie z niniejszym REGULAMINEM - są podawane
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3. KOMISJĘ STYPENDIALNĄ RADY GMINY KROKOWA stanowią:

 członkowie Komisji Rady Gminy Krokowa właściwej ds. oświaty;
 Przewodniczący Rady Gminy Krokowa;
 przedstawiciel Wójta Gminy Krokowa.

II ORGANIZACJA I TRYB PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ
§4. Do właściwości Komisji Stypendialnej należy rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium
naukowego Rady Gminy Krokowa raz w roku, w terminie do dnia 30 października.
§5. Komisja Stypendialna sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny
merytorycznej wniosków.
§6. Ocena wniosków obejmuje:
1. Ocenę formalną wniosku, w tym:
a) sprawdzenie wniosku pod względem poprawności i kompletności;
b) odrzucenie wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych;
c) kwalifikację wniosków do oceny merytorycznej;
2. Ocenę
merytoryczną
wniosków zaakceptowanych
pod względem
formalnym
oraz przyznanie punktacji na podstawie tabeli oceny punktowej wniosku stanowiącej załącznik
nr 3 do uchwały.
Ocenę merytoryczną Komisja dokonuje na indywidualnej karcie oceny merytorycznej
wniosku, podpisanej przez Członków Komisji, stanowiącej załącznik nr 4
lub nr 5 do niniejszego regulaminu.
3. Sporządzenie listy rankingowe j wniosków na podstawie uzyskanej punktacji, która
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
4. Przygotowanie listy Kandydatów na Stypendystów w oparciu o lokatę na liście rankingowe j
oraz je j przegłosowanie.
§7. Komisja Stypendialna dokonuje wszelkich rozstrzygnięć przy obecności przynajmniej połowy
składu komisji.
§8. Wyniki swych prac, w formie protokołu oraz listy rankingowej kandydatów
na
stypendystów,
Komisja
przedstawia
Wójtowi
Gminy
Krokowa.
Protokół
oraz listę rankingową kandydatów podpisuje Komisja Stypendialna.
§9. Listę stypendystów zatwierdza Wójt Gminy Krokowa.
§10. Decyzja Wójta Gminy Krokowa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§11. Wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyniku rozpatrzenia wniosków.

III TRYB REALIZACJI STYPENDIÓW
§12. 1. Ustanawia się:
a) cztery stypendia naukowe dla uczniów klas podstawowych i klas gimnazjalnych do momentu ich
wygaszenia;
b) cztery stypendia naukowe dla uczniów szkół średnich (liceum, technikum);
c) cztery stypendia naukowe dla słuchaczy stacjonarnych wyższych studiów zawodowych;
d) cztery stypendia
i lekarskich;

naukowe dla

słuchaczy

stacjonarnych wyższych studiów magisterskich

2. Stypendium naukowe przyznawane jest za dziesięć miesięcy .
3. Wysokość stypendium naukowego dla uczniów i studentów określa Wójt Gminy Krokowa na
podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Krokowa.
4. Wypłata stypendium następuje raz w miesiącu za okres od września do czerwca.
5. Absolwentom studiów stacjonarnych magisterskich nie przyznaje się stypendiów naukowych.
IV UTRATA STYPENDIUM
§ 13. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium Naukowego Rady Gminy Krokowa w przypadku, gdy:
a) przestał spełniać kryterium określone w §1 pkt. 3;
b) utracił status Studenta na wskazanej we wniosku uczelni;
c) podał nieprawdziwe dane we wniosku.
2. Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Krokowa
w przypadku:
a) zmiany miejsca zamieszkania;
b) przerwania nauki w szkole średniej lub uczelni wyższej;
c) skreślenia z listy studentów;
d) przebywania na urlopie powodującym przerwanie toku studiów;
f) wszelkich innych zmian w stosunku do informacji zawartych we wniosku, a stanowiących
podstawę przyznania Stypendium.
V ZASADY UBIEGANIA SIĘ ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM NAUKOWEGO RADY GMINY KROKOWA
§ 14. Termin składania
z dniem 20 października.

wniosków

o

przyznanie

stypendium

naukowego

upływa

§15. Uczeń klasy podstawowej lub klasy gimnazjalnej do momentu jej wygaszenia może ubiegać się o
stypendium naukowe, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce – minimalna średnia ocen na
koniec roku dydaktycznego: 5,08;
2. Przy przyznawaniu stypendium preferowana jest osoba, która ponadto:
a) jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych
na szczeblach:
- krajowym;
- wojewódzkim;
- regionalnym/powiatowym;
- szkolnym.
b) uzyskuje szczególnie wyróżniające się wyniki w pracy na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowych,
kultury, swojej miejscowości, gminy, powiatu…
3. Dostarczy następujące dokumenty:
a)wypełniony wniosek o przyznanie stypendium naukowego;
b) kserokopię świadectwa z potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
c) opinię wychowawcy klasy oraz wykaz osiągnięć w konkursach, olimpiadach potwierdzoną
przez dyrektora szkoły.
5. 1. O przyznaniu stypendium naukowego decyduje wynik punktowy, wynikający z tabeli oceny
punktowej wniosku o stypendium naukowe.
2. W przy równej liczby uzyskanych punków o wyższej pozycji w rankingu decydować będzie
uzyskana średnia ocen na świadectwie.
6. Absolwent klasy podstawowej lub klasy gimnazjalnej do momentu jej wygaszenia może się ubiegać
o stypendium naukowe Rady Gminy Krokowa. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest
przedstawienie dodatkowo zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole średniej.
§16. Uczeń szkoły średniej może ubiegać się o stypendium naukowe, jeżeli:
1. Osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce – minimalna średni ocen na koniec roku
dydaktycznego - 4,75;
2. Przy przyznawaniu stypendium preferowana jest osoba, która ponadto:
a) jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad:
- międzynarodowych i ogól nopolskich,
- przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
- gminnych i powiatowych,
b) uzyskuje szczególnie wyróżniające wyniki w pracy na rzecz szkoły, organizacji
młodzieżowych, kultury i sportu, swojej miejscowości, gminy, powiatu ...
3. dostarczy następujące dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium naukowego,
b) kserokopię świadectwa z potwierdzeniem dyrektora szkoły,
c) opinię wychowawcy klasy oraz wykaz osiągnięć w konkursach i olimpiadach potwierdzoną
przez dyrektora szkoły.
4. 1. O przyznaniu stypendium naukowego decyduje wynik punktowy, wynikający z tabeli oceny
punktowej wniosku o stypendium naukowe.
2. W przy równej liczby uzyskanych punków o wyższej pozycji w rankingu decydować będzie
uzyskana średnia ocen na świadectwie.
§17. Słuchacz stacjonarnych studiów wyższych zawodowych oraz magisterskich i lekarskich
może ubiegać się o stypendium naukowe, jeżeli:

1. Uzyskał średnią egzaminacyjną bez zaliczeń w roku akademickim – minimum: 4,2;
2. Dostarczy kserokopię wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki, potwierdzoną
przez pracownika Biura Rady Gminy Krokowa
przy czym:
konieczne jest zachowanie ciągu numerowanych kartek, począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego
roku, a skończywszy na ostatniej kartce zaliczonego roku, będącego podstawą ubiegania się o
stypendium naukowe potwierdzone przez dziekana/dziekanat
lub dostarczy dokument potwierdzający uzyskane oceny z egzaminów wszystkich przedmiotów w
roku akademickim – dokument potwierdzony przez dziekana/dziekanat.
3. Złoży wypełniony wniosek o przyznanie stypendium naukowego.
4. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium naukowe jest uzyskanie ze wszystkich
egzaminów ocen pozytywnych – bez tak zwanych „poprawek”.
5. 1. O przyznaniu stypendium naukowego decyduje wynik punktowy, wynikający z tabeli oceny
punktowej wniosku o stypendium naukowe.
2. W przy równej liczby uzyskanych punków o wyższej pozycji w rankingu decydować będzie ilość
zdanych egzaminów.
6. wszelkie informacje dotyczące osiągnięć, aktywności, działalności społecznej i studiowania drugiego
fakultetu powinny być udokumentowane.
7. Absolwent stacjonarnych studiów wyższych zawodowych może ubiegać się o stypendium naukowe
Rady Gminy Krokowa. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przedstawienie dodatkowo
zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach uzupełniających magisterskich.
VI POSIEDZENIA KOMISJI
§17. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji dokonuje się w sposób przyjęty przez jej członków –
poprzez BIURO RADY GMINY KROKOWA.
§18. Posiedzenia Komisji zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący Komisji Rady Gminy Krokowa
właściwej d/s oświaty, który jest jednocześnie PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI STYPENDIALNEJ.
§19. Posiedzenie komisji jest p r a w o m o c n e, jeżeli bierze w nim udział więcej niż
50 % członków jej pełnego składu.
§20. Komisja podejmu je decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów,
decyduje głos PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI.
§21. Głosowanie członków Komisji jest jawne.
§22. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§23. Wójt Gminy ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości, np.:
w środkach masowego przekazu.
§24. Stypendysta, poprzez złożenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
§25. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie, jak jego przyjęcie.

''

§26. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1: wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla ucznia;
Załącznik Nr 2: wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla studenta;
Załącznik Nr 3: wzór tabeli oceny punktowej wniosków o stypendium naukowe;
Załącznik N r 4: wzór indywidualnej karty oceny merytorycznej wniosku o stypendium naukowe
Rady Gminy Krokowa dla ucznia szkoły podstawowej / szkoły średniej
Załącznik Nr 5: wzór indywidualnej karty oceny merytorycznej wniosku o stypendium naukowe
Rady Gminy Krokowa dla studenta;
Załącznik Nr 6: wzór listy rankingowa kandydatów do stypendium naukowego Rady Gminy Krokowa
dla uczniów szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych / szkół średnich / studiów wyższych
zawodowych/magisterskich

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

……………………………………………..

Krokowa, dnia …………………………………….

tel. kontaktowy……………………
(wnioskodawca)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium naukowego Rady Gminy Krokowa dla ucznia
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………..
Stały adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Rok …………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Średnia ocen ………………………………………………………………………………………………………………………
8. Osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku szkolnym (konkursy, olimpiady)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Działalność społeczna (wolontariat, organizacje społeczne)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Aktywność w kulturze
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………
podpis wnioskodawcy

Oświadczenie opiekuna kandydata do otrzymania stypendium, będącego osobą niepełnoletnią:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego) przez Urząd Gminy Krokowa w celach związanych z
przyznaniem stypendium, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej.
podpis rodzica (opiekuna)

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

……………………………………………..

Krokowa, dnia …………………………………….

tel. kontaktowy……………………
(wnioskodawca)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium naukowego Rady Gminy Krokowa
dla studenta
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………
Stały adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres uczelni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Rok studiów………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wydział i kierunek ……………………………………………………………………………………………………………..
7. Tryb i rodzaj studiów…………………………………………………………………………………………………………
8. Średnia ocen z egzaminów ………………………………………………………………………………………………...
9. Osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku akademickim (konkursy, olimpiady)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Działalność społeczna (wolontariat, organizacje społeczne, kulturalne)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Aktywność (przynależność do kół naukowych)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Dodatkowy fakultet
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………

Oświadczenie kandydata do otrzymania stypendium:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Krokowa w celach związanych z przyznaniem stypendium,
w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej.
podpis kandydata

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW
O STYPENDIUM NAUKOWE
UCZNIOWIE

STUDENCI

kryteria
punkty
1. konkursy/olimpiady
krajowe
40
2. poziom konkursu/olimpiady
laureat wojewódzki
30
finalista wojewódzki
20
rejonowy/powiatowy
10
szkolny
5
3. średnia ocen
6
35
5,99 - 5,80
30
5,79 - 5,50
25
5,49 - 5,10
20
5,09 - 5,00
15
4,99 - 4,75
10
4. zachowanie

wzorowe
bardzo dobre
5. Działalność
społeczna
6. Aktywność w
kulturze

10
5
5
5

kryteria
punkty
1. konkursy/olimpiady
laureat
15
finalista
10
publikacja
10
2. poziom konkursu/olimpiady
międzynarodowy
40
krajowy
30
uczelniany
10
3. średnia ocen z egzaminów
5
35
4,99 - 4,80
30
4,79 - 4,60
25
4,59 - 4,40
20
4,39 - 4,20
15
4. ilość zdanych egzaminów
Powyżej 7
50
6-7
40
4-5
30
2-3
20
1
10
5
5. Działalność społeczna
6.1. Dodatkowy fakultet
6.2 Przynależność
do koła naukowego
7. stopień studiów
I stopnia
II stopnia i jednolite
magisterskie

10
5

5
10

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
O STYPENDIUM NAUKOWE RADY GMINY KROKOWA
DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB KLASY GIMNAZJALNEJ /
SZKOŁY ŚREDNIEJ*
……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

Lp.
1
2
3
4
5
6

KRYTERIA OCENY
MERYTORYCZNEJ
Konkursy/olimpiady krajowe
Poziom konkursu/olimpiady
Średnia ocen
Zachowanie
Działalność społeczna
Aktywność w kulturze
SUMA

Podpisy Członków Komisji:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

LICZBA
PUNKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
O STYPENDIUM NAUKOWE RADY GMINY KROKOWA
DLA STUDENTA
……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

KRYTERIA OCENY
LICZBA
MERYTORYCZNEJ
PUNKTÓW
1 Konkursy/olimpiady
2 Poziom konkursu/olimpiady
3 Średnia ocen z egzaminów
4 Ilość zdawanych egzaminów
5 Działalność społeczna
6.1 Dodatkowy fakultet
6.2 Przynależność do koła naukowego
7 Stopień studiów
SUMA

Lp.

Podpisy Członków Komisji:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rady Gminy Krokowa

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW
DO STYPENDIUM NAUKOWEGO RADY GMINY KROKOWA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUB KLAS GIMNAZJALNYCH/
SZKÓŁ ŚREDNICH
STUDIÓW WYŻSZYCH ZAWODOWYCH/MAGISTERSKICH*
Imiona i nazwiska Członków Komisji Stypendialnej dokonujących oceny merytorycznej wniosku:
1.

…………………………………………………………

2.

…………………………………………………………

3.

…………………………………………………………

4.

…………………………………………………………

5.

…………………………………………………………

6.

…………………………………………………………

7.

…………………………………………………………

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

LICZBA PUNKTÓWPRZYZNANYCH
KANDYDATOWI PODCZAS OCENY
MERYTORYCZENEJ WNIOSKU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

* niepotrzebne skreślić

