
UCHW ALA NR XIIII96/2016 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow szkol podstawowych 
i gimnazjow, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z poin. zm.), 
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast€tpuje: 

§ 1 

Uchwala si€t Regulamin udzielania stypendiow dla uczniow szkol 
podstawowych i gimnazjow, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina 
Baboszewo, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si€t W oj to wi Gminy Baboszewo. 

§3 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urz€tdowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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Zahtcznik do Uchwaly Nr XIII96/2016 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 29 stycznia 20 IG r. 

Regulamin 
udzielania stypendiow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow, ktorych organem 
prowadz~cym jest Gmina Baboszewo 

1. Stypendium jest formq. pomocy skierowanq. do uzdolnionych uczni6w, kt6rzy odnoszq. 

udokumentowane sukcesy w nauce lub sporcie. 

2. Wyp1ata stypendium uzalezniona jest od zapewnienia srodk6w finansowych w budzecie Gminy 

Baboszewo na dany rok. 

3.0 stypendium mogq. ubiegac siy uczniowie klas IV-VI szk61 podstawowych oraz uczmowle 

gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzq.cym jest Gmina Baboszewo. 

4. Stypendium jest udzielane uczniowi, kt6ry: 

a) uzyska1 co najmniej sredniq. ocen 5,20 (szko1a podstawowa) oraz wzorowq. lub bardzo dobrq. oceny 
z zachowania; stypendium wynosi 200 zl i jest wyp1acane jednorazowo, 

b) uzyska1 co najmniej sredniq. ocen 5,00 (gimnazjum) oraz wzorowq. lub bardzo dobrq. oceny 
z zachowania; stypendium wynosi 300 zl ijest wyp1acane jednorazowo, 

c) uzyska1 indywidualnie tytu1 laureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych 

i tematycznych na szczeblu co najmniej powiatowym; stypendium wynosi 200 zl wyp1acane 
jednorazowo, 

d) zajq.1 pierwsze miejsce w indywidualnych lub druzynowych zawodach sportowych na szczeblu co 
najmniej powiatowym; stypendium wynosi 200 zl wyp1acane jednorazowo dla zwyciyzcy zawod6w 
indywidualnych lub po 200 zl dla kaZdego zawodnika w druzynie, pod warunkiem, ze druZyna 

liczy do 12 zawodnik6w. W przypadku druZyn liczniejszych wysokosc stypendium przypadajq.ca na 
jednego zawodnika bydzie proporcjonalnie zmniejszona do kwoty stanowiq.cej iloraz maksymalnej 
kwoty stypendium tj . 2400,00 zl i liczby zawodnik6w. 

5. Z wnioskiem 0 przyznanie stypendium, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 1, wystypuje dyrektor 
szkoly do kt6rej uczyszcza uczen. 

6. Wniosek wraz z uwierzytelnionq. kopiq. udokumentowanego osiq.gniycia ucznia nalezy zlozyc 
w Urzydzie Gminy Baboszewo niezw10cznie po wystawieniu ocen, nie p6zniej niz na 5 dni przed 

. zakonczeniem zajyc dydaktycznych w danym roku szkolnym. 
7. Wnioski 0 stypendium rozpatruje Komisja, powo1ana przez W6jta Gminy Baboszewo. 

9. Pamiq.tkowe dyplomy na okolicznosc przyznania stypendium wryczane sq. podczas uroczystego 
zakonczenia roku szkolnego. 

10. Stypendia sq. wyp1acane na rachunek bankowy lub w kasie Urzydu Gminy Baboszewo. 



Zalqcznik do regulaminu udzielania stypendi6w dla 
uczni6w szk61 podstawowych i gimnazj6w, dla kt6rych 
organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo 

WNIOSEK 
o PRZYZNANIE STYPWNDIUM ZA WYNIKI W NAUCEI KONKURSACH 
LUB OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCHlZAWODACH SPORTOWYCH* 

1. Wnioskodawca - dyrektor szkoly: .... .. ............................................... . ................ . ... . 

(nazwa szkoly - adres lub pieczyc adresowa szkoly) 

2. Dane ucznia zglaszanego do otrzymania stypendium: 

Imi<; i Nazwisko .. ............................. ...... .. . ............ ... . . ..... . .. . ........................ . ....... . 

Rok szkolny .............. . f ...... ... ..... . 

Uczeit klasy ...... ... ........ . .. .. . ....... Ocena z zachowania .... ........................ . ......... . 

3. Rodzaj stypendium (wlasciwll odpowiedi podkreslic): 

a) Za wyniki w nauce (srednia ocen: szkola podstawowa co najrnniej 5,20; gimnazjum co najmniej 5,00 oraz 
wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania). 

b) Za tytullaureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i tematycznych na szczeblu co najmniej 
powiatowym; 

c) Za wybitne osillgniycia sportowe (pierwsze miejsce w zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym) 

- indywidualnie * 
- druZynowo; liczba zawodnik6w w druZynie ....... . * 

4. Uzasadnienie wniosku: 

5. Kwota stypendium ...... ..... ....... ...... zl. 

.......... . .. ........ .... ... . . , dnia ... ....... ................ . 

Pieczqtka i podpis dyrektora szkoly 



Oswiadczenia rodzica/prawnego opiekuna: 

1. Ja, nizej podpisany/a oswiadczam, ze zgodnie z ustaw'!- z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie 
danych osobowych (Dz. z 2015 r. poz.2135 z pom. zm.) wyrazam zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, ktore zostan,!- wykorzystane wyl,!-cznie dla 
celow przyznania stypendium za wyniki w naucelkonkursach lub olimpiadach przedmiotowych/ 
zawodach sportowych. 

2. Ja, nizej podpisany/a . . ................... . .. .. .. ... . .. . . . . .. . ... . ........... . .... . ... .. ... . .................... , 
(imic; i nazwisko) 

leg. siy dowodem osobistym . . .. . ... ............. . . .. . zam ........ . .. ....... ................ . ... . ............... , 
proszy 0: 

- przekazanie stypendium przyznanego mojemu dziecku ........... .. . .. ... . .......... . . .. . . ................ . 

(imic; i nazwisko) 

na konto nr . . .. ........ . ...... . .. .. ............ . . .. ........ . . ... * 
- wyplaty stypendium w Kasie Urzydu Gminy Baboszewo* 

*niepotrzebne skreslic 

.. . .. . .... .. ... .... ...... .... . . .. , dnia ... . .. .. . .... .. .... . . 

Podpis rodzical opiekuna prawnego 

PRZEW~ZA J' RADY 

"awo,,~, ,~czycki 


