UCHWAlA NR XX.134.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow udzielania pomocy dzieciom i mlodzieiy,
form i zakresu tej pomocy oraz trybu post~powania w ramach "Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i mlodziezy z terenu gminy Baboszewo".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sam orzqdzie gminnym
(t.j. Oz. U. z 2020 poz. 713 z p6in. zm .). art. 90 t ustA Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty (Oz. U. z 2019 r. poz. 1481 z p6in. zm.) oraz § 2 ust. 3 Zalqcznik Nr 1 do
uchwaly Nr XX.133.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przyj~cia
"Progra mu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiy z terenu gminy Baboszewo"
Rada Gminy Baboszewo uchwala, co na st~puje:
§1.

W ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiy z terenu gminy
Baboszewo" przyznawane jest Stypendium W6jta Gminy Baboszewo, zwane dalej
"stypendium" .
§ 2.

Warunki i tryb przyznawania stypendium okresla regulamin , stanowiqcy zalqcznik do niniejszej
uchwaly.
§ 3.

Uchyla si~ Uchwal~ Nr V1I1.49.2019 Rady Gminy w Baboszewie z dnia 31 maja 2019 r.
w ~prawie zasad udzielania stypendi6w dJa uczn i6w szk61 podstawowych i gimnazj6w, dla
ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo

§4.
Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo.
§ 5.

UchwaJa wchodzi w iycie po upJywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Ozienniku
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Urz~dowym

RAOY

Uzasadnienie
Podj~cie

niniejszej Uchwaly wynika z koniecznosci aktualizacji Regulaminu przyznawania
"Stypendium W6jta Gminy Baboszewo" w ramach "Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i mlodziezy z terenu gminy Baboszewo" wynikajqcej ze zmian przepis6w
prawa oswiatowego oraz koniecznosci doprecyzowania kryteri6w przyznawania stypendi6w
w poszczeg61nych kategoriach.
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ZalCjcznik Nr 1 do uchwaty Nr XX .134.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dn ia 20 sierpnia 2020 r.

Regulamin przyznawania " Stypendium Wojta Gminy Baboszewo " w ramach "Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiy z terenu gminy Baboszewo.
§1.

lIekroc w Regulaminie jest mowa 0:
1) uczniu - rozumie si~ przez to zamieszkalego na terenie gminy Baboszewo ucznia szkoly
publicznej uw;szczajqcego do klas IV - VIII szkoly podstawowej;
2) programie - rozumie siE; przez to Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
mlodziezy z terenu gminy Baboszewo;
3) Wojcie - rozumie siE; przez to Wojta Gminy Baboszewo;
4) gminie - rozumie siE; przez to gminE; Baboszewo;
5) laureacie - rozumie si~ przez to zwyci~zc~ konkursu, olimpiady itp.;
6) sredniej ocen - rozumie siE; przez to sredniq ocen z obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych,
uzyskiwanq w wyniku klasyfikacji rocznej,
7) regulaminie - rozumie siE; przez to niniejszy regula min wraz z zalqcznikami.
§ 2.

1. W celu realizacji programu ustanawia siE;

nagrod~ pieni~znq 0

charakterze motywacyjnym
pn . "Stypendium Wojta Gminy Baboszewo", dalej jako "stypendium".
2. Stypendium przyznawane jest z tytulu wysokich wynikow w nauce oraz szczegolnych
osiqgni~c naukowych, artystycznych bqdi sportowych.
3. Stypendium przyznawane b~dzie przez WOjta na wniosek Dyrektora Szkoly,
§ 3.

1. Na warunkach szczegolowo okreslonych w regulaminie, uczniom moze zostae przyznane
jednorazowe stypendium.
2. Uprawnieni, 0 ktorych mowa w ust. 1 mogq ubiegac si~ 0 stypendium jednorazowo, nie
wczesniej nii po Zebraniu Rady Pedagogicznej, na kt6rej zatwierdzono wystawienie ocen
koricowych , a przed oficjalnym rozdaniem swiadectw.
§ 4.

1. Stypendium moze bye przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce - uczniom szkoly podstawowej, ktorzy majq wzorowq ocenE; z
zachowania oraz uzyskali sredniq ocen z obowiqzkowych zajE;c edukacyjnych :
a) w klasach IV-VI - 5,4 - 200,00 zl
b) w klasach VII-VIII - 5,2 - 200,00 zl
2) za szczegolne osiqgni~cia naukowe - uczniom, ktorzy uzyskali tytullaureata lub finalisty lub
miejsca od I do III olimpiad lub konkursow na szczeblu co najmniej powiatowym,
organizowanych na zasadach okreslonych przez kuratora do spraw oswiaty - 200,00 zl

---- - -

3) za szczeg61ne osiqgni~cia artystyczne indywidualne lub zespotowe - uczniom, kt6rzy uzyskali
tytut laureata lub fina listy w konkursach, turniejach, itp. na szczeblu co najmniej powiatowym
i na zasadach okreslonych przez ministra wtasciwego do spraw kultury; lub uzyskali tytut
laureata lub finalisty lub miejsca od I do III w mi~dzynarodowych konkursach, turn iejach,
pos iadajqcych uznanq i znaCZqca rang~, organizowanych w kraju, poza granicam i kraju,
w szczeg61nosci pod patronatem ministra wtasciwego do spraw kultury, szk6t wyiszych lub
instytucji kultury - 200,00 zt
4) za szczeg61ne osiqgniEicia sportowe indywidualne - 200 zt lub zespotowe - nie wi~cej nii

1500,00 zt na zesp6t, za
miejsca I - III

zaj~cie miejsca I na szczeblu co najmniej powiatowym oraz zajEicie

na szczeblu co najmniej rejonowym, jednak nie wiEicej nii 200 zt na osobE;

w zespole .
2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 jest
uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania .

§ 5.
1. Dyrektorzy szk6t podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo majq
obowiqzek w spos6b skuteczny poinformowac rodzic6w lub opiekun6w prawnych uczni6w 0 tym, ii
spetniajq oni okreslone w § 4. kryteria udzielenia stypendium, a nast~pnie przekazac wypetniony przez
rodzic6w lub opiekun6w prawnych wniosek (zatqcznik nr 1) 0 wyptat~ stypendium do Urz~du Gminy
w Baboszewie, kt6ry w ciqgu 14 dni od otrzymania kaidego z tych wniosk6w ma obowiqzek wyptacic
stypendium w kasie lub przelewem na rachunek bankowy rodzic6w lub opiekun6w prawnych.
2. Wniosek 0 przyznanie stypendium, kt6rego wz6r stanowi zatqcznik do niniejszego
regulaminu sktada Dyrektor Szkoty w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo na 4 dni
przed zakonczeniem roku szkolnego.

§ 6.

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek:
1) dyrektora szkoty lub plac6wki,
2) rodzic6w/prawnych opiekun6w.
2. Do wniosku naleiy dotqczyc oryginat (do wglqdu) oraz
potwierdzajqcych osiqgni~cia ucznia.

kserokopie dokument6w

3. Dokumenty potwierdzajqce osiqgni~cia uczniaw wydane w jEizyku obcym, powinny bye
przettumaczone na jEizyk polski z podpisem osoby dokonujqcej tlumaczenia.
4. Ztoienie wniosku 0 przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.
5. Wnioski niekompletne, ztoione po terminie lub nie uzupetnione w trybie 0 kt6rym mowa
§7 ust. 9 nie b~dq rozpatrywane .

§ 7.

1. Do rozpatrywania wniosk6w

0

stypendium Wajt powotuje komisj~ stypendialnq 0

charakterze opiniodawczym, zwanq w dalszej cZEisci "komisjq" .
2. W sktad komisji wchodz q w szczeg6lnosci:
1) pracownik Referatu Organizacyjnego - jako przewodniczqcy,
2) Dyrektor Szkoty Podstawowej im. l6zefa Wybickiego w Baboszewie,
3) Dyrektor Szkoty Podstawowej w Mystkowie,

4) Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie,
5) Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu.
3. Do zadan komisji nalezy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosk6w 0 przyznanie stypendi6w,
2) przekazanie W6jtowi protokolu, 0 kt6rym mowa w ust. 7.
4. Pracami komisji kieruje przewodniczqcy.
5. Komisja podejmuje decyzjt: zwyklq wit:kszosciq glos6w w glosowaniu jawnym w obecnosci,
co najmniej polowy ustalonego skladu komisji.
6. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw", glos decydujqcy ma przewodniczqcy.
7. Z posiedzenia komisji sporzqdza sit: protok61, kt6ry zawiera listt: stypendyst6w z podaniem
ich osiqgnit:c oraz proponowanej wysokosci stypendium.
8. Obslugt: organizacyjnq komisji, w tym powiadamianie 0 terminie i miejscu posiedzenia
zapewnia Urzqd Gminy Baboszewo.
9. Na zqdanie komisji wnioskodawca zobowiqzany jest uzupelnic wniosek, 0 kt6rym mowa
w §6 0 dokumenty i informacje, w terminie, tresci i formie wskazanej wiqzqco przez komisjt: .

§8.
1. Wysokosc srodk6w przeznaczanych na stypendia ustalana jest corocznie w budzecie gminy.
2. Indywidualna wysokosc stypendium uzalezniona bt:dzie od ilosci osiqgnit:tych wynik6w,
kwoty ustalonej na ten cel w budzecie gminy na dany rok oraz liczby uczni6w kwalifikujqcych
sit: do przyznania stypendium i bt:dzie sit: miescic w przedziale 200,00 zl.
3. 0 przyznaniu lub odmowie przyznan ia stypendium uznaniowo decyduje W6jt, po
zapoznaniu sit: z opiniq komisji.
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Zatqcznik Nr 1 do
Regulaminu przyznawania " Stypendium W6jta Gminy Baboszewo "
w ramach "Program u wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mtodzieiv
z t erenu gminy Baboszewo".

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE STYPENDIUM W6JTA GMINY BABOSZEWO " W RAMACH "PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECII MlODZIEZv Z TERENU GMINY BABOSZEWO

1.

Wnioskodawca - Dyrektor Szkoly

Nazwa szkoly - adres lub

piecz~c

adresowa szkoly
Wajt Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo

1.DANE OSOBOWE UCZNIA
Imi ~ i Nazwisko:

PESEL

Data urodzenia

Adres zamieszkania:
2.DANE DOTYCZI\CE KSZTAlCENIA
Nazwa szkoly i jej adres:
1.

2.
3.
4.

Klasa :
Srednia ocen:

Deena z zaehowania:

3.UZASADNIENIE WNIOSKU (w przypadku osiijgni~c naukowych, artystycznych i sportowych)

1.

Osi CJ.g ni~ ci a

2.

Udzial w konkursach, olimpiadach, zawodach itp .

ueznia :

4.ZAlI\CZNIKI DO WNIOSKU
1.

2.
3.
Wnioskowana kwota stypendium ........................ ...... ... ......... ............ ... ............ zl

...... ...... ............ .......... ..............................
Miejscowosc, data

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

pod pis osoby

s kladaj~cej

w niosek

1.0ANE OSOBOWE ROOZICA/OPIEKUNA PRAWN EGO
Imi~

i Nazwisko:

Numer tel efonu:

Adres zamieszkan ia rodzicajopiekuna prawnego:

Forma
wyplaty
Wypiata w kasie Urz~du Gminy Baboszewo
(wiasciwe
,aznaczye)
Nr
rachunku
bankowego
Wiasciciel rachunku bankowego

Przelew na rachunek bankowy

Wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zwiijzanych z przyznawaniem
stypendium, zgodnie z ustawij z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. poz . 1000) ora'
rozporzqd zeniem Parla mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiij zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu
takich danych ora, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzijdzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
,2016 r. Nr 119, str. 1 z pMn. zm .).
SWiadomy/a i uprzedzony/a 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam
wtasnor~cznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych we w niosku.

.. , ............. ""' ......................... , ........ ........

, ...................... ,

................ ,", ............... , .............

Miejscowosc, data

pod pis osoby

skiadaj~cej

wniosek

6. AONOTAOE URZ~OOWE
Opinia Komisji Stypendialnej/proponowana kwota stypendium

.. , ...................... " ....................................... ................................. .................... ....... ........................ ... ............ .....................
........................................................................ .. ................................................................. "" ...........................................

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

Miejscowose, data

.. .............................................. " .................
pod pis

Przewodnicz~cego

Komisji

