Uchwała Nr XXXIX/…18
Rady Miasta Wąbrzeźno r.
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla
uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2017 r. poz. 2198 z późn.zm. 1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.2) uchwala, co następuje:
§ 1.Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla
uzdolnionych uczniów w ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203,
2Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r.
poz. 130.

Uzasadnienie
Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r poz. 2198 z późn.zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Kompetencje rady
do pojęcia uchwały określającej zasady udzielania stypendiów uzależniono od przepisu
szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym zakresie tj. art. 90 t ust. 4 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), na
podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe
warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w trym
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Określenie
tych warunków rada dokonuje po uprzednim przyjęciu Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży. Stypendium im. Walthera Nernsta jest formą
pomocy dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i działalności społecznej.
Uzdolnieni uczniowiepoprzez udział w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowychpromują w środowisku nie tylko szkołę, ale również Gminę Miasto Wąbrzeźno.

Załącznik do Uchwały nr XXIX/../18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 maja 2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM IM. WALTHERA NERNSTA

§ 1. 1. Stypendium im. Walthera Nernsta, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest
uzdolnionym uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum (do czasu jego
wygaśnięcia), zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.
2. Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej;
2)za osiągnięcia w nauce i sporcie;
3) za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej dla ucznia znajdującego się w
trudnej sytuacji materialnej.
3.W każdej szkole przyznaje się po jednym stypendium w danej kategorii. W przypadku
braku kandydata do jednej z kategorii istnieje możliwość przyznania dodatkowego
stypendium z pozostałych kategorii.
§ 2. 1.Kandydat do przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej powinien
spełniać następujące kryteria:

1) średnia ocen uzyskanych przez ucznia powinna wynosi co najmniej 5,20
z zastosowaniem następującego przelicznika punktowego: średnia ocen 5,20 - 1 pkt,
średnia ocen 5,25 - 1,5 pkt , średnia ocen 5,30 - 2 pkt, średnia ocen 5,35 - 2,5 pkt,
średnia ocen 5,40 - 3 pkt, średnia ocen 5,45 - 3,5 pkt, średnia ocen 5,50 - 4 pkt, średnia
ocen 5,55 - 4,5 pkt, średnia ocen 6,00 - 5 pkt;
2) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania z zastosowaniem następującego przelicznika
punktowego: bardzo dobra ocena z zachowania –1 pkt, wzorowa ocena
z zachowania – 2 pkt.
2. Dodatkowo kandydat, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1) aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – 1 pkt;
2) osiągnięcia w konkursach:
a) konkursy szkolne: za zajęcie: I miejsca – 2 pkt, II i III miejsca – 1 pkt,
b) konkursy międzyszkolne: za zajęcie I miejsca – 3 pkt, II –III miejsca – 2 pkt,
c) konkursy pozaszkolne: za zajęcie I miejsca - 4 pkt, II-III miejsca – 3 pkt, uzyskanie
wyróżnienia – 1 pkt,
d) konkursy ogólnopolskie (za każdy konkurs): za udział – 5 pkt oraz dodatkowo za zajęcie I miejsca
– 4 pkt, II miejsca – 3 pkt, III miejsca – 2 pkt, uzyskanie wyróżnienia – 1 pkt;

3) udział i znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych ogłoszonych przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: udział w etapie szkolnym (za każdy konkurs) -1 pkt, udział w
etapie rejonowym (za każdy konkurs) – 2 pkt, udział w etapie wojewódzkim (za każdy konkurs)i
wejście do finału – 4 pkt, za tytuł Laureata – 5 pkt;
4) praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska -działalność w Radzie Samorządu
Uczniowskiego - 1pkt, praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska tj. apele, uroczystości,
wolontariat, działalność charytatywna itp. - od 1 do 3 pkt.
3. Uczestnictwo w poszczególnych konkursach. o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, punktowane jest
oddzielnie, a liczbę punktów sumuje się.

4. Punkty za uczestnictwo w poszczególnych etapach konkursów, o których mowa w ust. 2
pkt 3 przyznawane są oddzielnie, a liczbę punktów sumuje się.
5. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów
w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjum.
6. Stypendium za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej ma charakter pieniężny
i wynosi700,00 zł. Stypendium jest wypłacane jednorazowo po zakończeniu zajęć lekcyjnych
w danym roku szkolnym do dnia 1 lipca każdego roku.
§ 3. 1.Kandydat do przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce
i sporcie powinien spełniać następujące kryteria:

1) średnia ocen uzyskanych przez ucznia powinna wynosić co najmniej 4,00
z zastosowaniem następującego przelicznika punktowego: średnia ocen 4,00 - 1pkt, średnia
ocen 4,25 - 2 pkt, średnia ocen 4,50 - 3 pkt, średnia ocen 4,75 - 4 pkt, średnia ocen 5,0 - 5
pkt, średnia ocen powyżej 5,0 - 6 pkt;
2) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania z zastosowaniem następującego
przelicznika punktowego: bardzo dobra ocena z zachowania –1 pkt, wzorowa ocena
z zachowania – 2 pkt.
2. Dodatkowo kandydat, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:

1) udział w zawodach sportowych organizowanych przez instytucje i placówki szkolne
i pozaszkolne (bez względu na etap) – przyznaje się po 1 punkcie za udział w każdym typie
zawodów bez względu na wynik. Dodatkowo punktowane są miejsca medalowe w zawodach
pozaszkolnych: I miejsce – 3pkt, II miejsce -2 pkt, III miejsce - 1 pkt;
2) udział w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolne Związki Sportowe:
etap miejski lub gminny - 1 pkt, etap powiatowy - 5 pkt, etap wojewódzki ćwierćfinał - 10
pkt, etap wojewódzki półfinał - 10 pkt, etap wojewódzki finał -15 pkt, etap ogólnopolski -20
pkt. Punkty za udział w poszczególnych etapach sumuje się. Ponadto dodatkowo przyznaje
się punkty za miejsca medalowe w finale wojewódzkim lub etapie ogólnopolskim: I miejsce –
3pkt, II miejsce -2 pkt, III miejsce- 1 pkt. Punkty za powyższe osiągnięcia sumuje się;
3) przynależność klubowa i udział w rozgrywkach lub zawodach sportowych
organizowanych przez związki sportowe - od 1 do 10 pkt;
4) postawa „Fair play” – od 1 do20 pkt.
3. Uczestnictwo w poszczególnych dyscyplinach sportowych punktowane jest oddzielnie, a liczbę
punktów sumuje się.
4. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą liczę punktów w każdej ze szkół
podstawowych i gimnazjum.

5. Stypendium za osiągnięcia w nauce i sporcie ma charakter pieniężny i wynosi700,00 zł.
Stypendium jest wypłacane jednorazowo po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku
szkolnym do dnia 1 lipca każdego roku.
§ 4. 1. Kandydat do przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej dla
ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

1) średnia ocen uzyskanych przez ucznia powinna wynosić co najmniej 4,75
z zastosowaniem następującego przelicznika punktowego: średnia ocen 4,75 - 1
pkt, średnia ocen 4,85 - 2 pkt, średnia ocen 4,95 - 3 pkt, średnia ocen 5,05 - 4 pkt,
średnia ocen 5,15 - 5 pkt, średnia ocen 5,25 – 6 pkt, średnia ocen 6,00 - 7 pkt;
2) wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania - 1 pkt;
3) działalność społeczna na rzecz szkoły i środowiska: działalność na rzecz szkoły
-od 1 do 5 pkt, działalność pozaszkolna - od 1 do 6 pkt;
4) dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z
późn. zm.), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej,
przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów
w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjum.
3. Stypendium za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej dla ucznia znajdującego
się w trudnej sytuacji materialnej ma charakter pieniężny i wynosi 700,00 zł. Stypendium jest
wypłacane jednorazowo po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym do dnia 1
lipca każdego roku.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Wąbrzeźna na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę;
2) datę urodzenia;
3) PESEL;
4) adres zamieszkania;
5) średnią ocen w danym roku szkolnym;
6) ocenę z zachowania;
7) informację o liczbie uzyskanych punktów;
8) numer konta oraz dane posiadacza rachunku bankowego;
9) uzasadnienie wniosku;
10) wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie średniej oceny w danym roku szkolnym,
2) kserokopie
dokumentów
(zaświadczeń,
dyplomów,
certyfikatów)
potwierdzających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych poświadczone za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły;
3) kserokopie
dokumentów
(zaświadczeń,
dyplomów,
certyfikatów)
potwierdzających osiągnięcia w działalności społecznej lub dokumentów

potwierdzające osiągnięcia sportowe poświadczone za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły;
4) dodatkowo w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w nauce
i działalności społecznej dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o dochodach przypadających na
jedną osobę w rodzinie kandydata;
5) opinię Rady Pedagogicznej.
4. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Wąbrzeźno w terminie do 20
czerwca każdego roku.
§ 6. Uczniowi może być przyznane jedno stypendium w danym roku szkolnym.

