
 

 

UCHWAŁA Nr XXI/124/12 

RADY POWIATU w MOGILNIE 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród 

w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Mogileński – TALENT  

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
1)

) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się zasady przyznawania:  

1) stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Mogileński - SZANSA, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Mogileński - ZDOLNI stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Mogileński – TALENT stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie.  

 

§ 3. Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012, którzy otrzymali stypendium na podstawie 

Uchwały Nr VI/27/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia we współpracy 

z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - TALENT mają prawo kontynuowania stypendium 

w klasie drugiej na podstawie niniejszej uchwały.  

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 

Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, 

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 

poz. 654 Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1019



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Jan Bartecki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/12 

Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

Zasady Przyznawania stypendium w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA  
 

§ 1. Zasady niniejsze określają warunki oraz tryb przyznawania stypendium w ramach Programu 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA, 

zwanego dalej Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 

30 marca 2012 r.  

 

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć wszystkie szkoły ponadgimnazjalne każdego typu, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Mogileński, z wyłączeniem szkół specjalnych; 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt. 1.  

 

§ 3.1. Program realizowany jest poprzez:  

1) przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych; 

2) kontynuację stypendium dla uczniów klas drugich, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań 

określonych w niniejszych zasadach. 

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkiwanie w miejscowości, która jest oddalona od siedziby 

wybranej szkoły o co najmniej 3 km. Zakwaterowanie w internacie szkoły nie wyłącza prawa do przyznania 

stypendium według wyżej wskazanego kryterium. 

3. Warunkiem utrzymania stypendium przez pełen okres jest: 

1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 5 godzin lekcyjnych; 

2) uzyskanie w I semestrze i roku nauki średniej ocen w wysokości nie mniejszej niż 3,0. 

4. Weryfikacji prawa do stypendium dokonuje się w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 po zakończeniu 

każdego miesiąca nauki, natomiast w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 po zakończeniu I semestru i roku 

nauki. 

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa: 

1) w ust. 3 pkt 1 powoduje utratę prawa do stypendium za dany miesiąc; 

2) w ust. 3 pkt 2 powoduje utratę prawa do stypendium. 

6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku otrzymania nagany Dyrektora szkoły. Utrata prawa 

następuje od miesiąca w którym nagana została wydana. 

7. Zmiana typu szkoły lub zmiana szkoły w ramach sieci szkół prowadzonych przez powiat mogileński nie 

powoduje utraty prawa do stypendium i nie wpływa na jego pierwotnie przyznaną wysokość. W przypadku 

zmiany szkoły niezbędna dokumentacja związana z prawem do stypendium przekazywana jest do nowej 

szkoły. 

 

§ 4.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia klasy I występuje jego rodzic/opiekun prawny. 

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole łącznie z: 

1) oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2) ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole; 

3) zaświadczeniem o zameldowaniu. 

3. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje minimum trzyosobowa Komisja stypendialna powoływana 

zarządzeniem dyrektora szkoły. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania jeżeli: 

1) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innym druku niż określony w załączniku do 

niniejszych zasad; 

2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane dokumenty; 

3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie spełnia warunków 

określonych w niniejszych zasadach. 

5. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku. 
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§ 5.1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku szkolnym, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 5 i 6. 

2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę w ratach miesięcznych w terminie do dnia 10 miesiąca 

następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do stypendium. 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od odległości pomiędzy najbliższym przystankiem środka 

komunikacji publicznej w miejscu zamieszkania ucznia a przystankiem w miejscu siedziby wybranej szkoły 

i wynosi:  

  

L.p. Odległość w km 
Kwota stypendium w zł 

- wysokość raty miesięcznej 

1. 3 do 5 35 

2. 6 - 10 40 

3. 11 - 15 50 

4. 16 - 20 55 

5. 21 - 25 65 

6. 26 - 30 70 

7. 31 - 35 75 

8. 36 - 40 80 

9. 41 - 50 85 

10. 51 - 60 95 

11. 61 - powyżej 110 

 

4. Zmiana miejsca zamieszkania ucznia w trakcie pobierania stypendium nie wpływa na wysokość 

przyznanego stypendium. 

5. Dyrektor szkoły do 30 września każdego roku i po I semestrze w każdym roku szkolnym oraz na 

zakończenie roku szkolnego przesyła do Zarządu Powiatu w Mogilnie protokół z przyznanych stypendiów 

wraz z zapotrzebowaniem na środki finansowe według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszych 

zasad.  
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Załącznik nr 1 

do Zasad przyznawania stypendium w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA 

 

………………………………… 

              (miejscowość, data) 

 

Dyrektor 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

          (nazwa szkoły) 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 
 

PESEL  

Adres zamieszkania ucznia 

 

Miejscowość   

Odległość od miejsca 

zamieszkania do siedziby 

szkoły 

 

Odległości pomiędzy najbliższym przystankiem 

środka komunikacji publicznej w miejscu 

zamieszkania ucznia a przystankiem w miejscu 

siedziby wybranej szkoły 

 

Typ szkoły 

 

 

Zawód 

 
 

Telefon kontaktowy 

 
 

 

 

        ……………………………..........  

(czytelny podpis wnioskodawcy  

rodzica/opiekuna prawnego ucznia*) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

…………………………….                         ……….……………………………………………    

      data         podpis ucznia i opiekuna prawnego* 

 

*podpis opiekuna prawnego wymagany jest w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie 

ukończył 18 lat 
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Ustalenie prawa do stypendium ucznia …………………………………………. 

                                                                   (imię i nazwisko, klasa, typ szkoły) 

1. Weryfikacja Wstępna 

Odległość między miejscem zamieszkania ucznia a siedzibą szkoły - poniżej 3 km/powyżej 3 km 

Odległość pomiędzy najbliższym przystankiem środka komunikacji publicznej w miejscu 

zamieszkania ucznia a przystankiem w miejscu siedziby wybranej szkoły: ………………..km 

Decyzja: Uczeń spełnia/nie spełnia warunek(ku) przyznania stypendium 

Przyznana wysokość stypendium …………….. 

Podpisy członków Komisji stypendialnej, data: 

 

2. Weryfikacja bieżąca 

 

Frekwencja: 

Lp. Miesiąc Frekwencja 

Spełnia/nie spełnia 

- warunek z § 3 ust. 3 

pkt 1 Programu 

Podpis 

przewodniczącego lub 

członka komisji, data 

Klasa I 

1 Wrzesień  spełnia / nie spełnia  

2 Październik  spełnia / nie spełnia  

3 Listopad  spełnia / nie spełnia  

4 Grudzień  spełnia / nie spełnia  

5 Styczeń  spełnia / nie spełnia  

6 Luty  spełnia / nie spełnia  

7 Marzec  spełnia / nie spełnia  

8 Kwiecień  spełnia / nie spełnia  

9 Maj  spełnia / nie spełnia  

10 Czerwiec  spełnia / nie spełnia  

Klasa II 

1 Wrzesień  spełnia / nie spełnia  

2 Październik  spełnia / nie spełnia  

3 Listopad  spełnia / nie spełnia  

4 Grudzień  spełnia / nie spełnia  

5 Styczeń  spełnia / nie spełnia  

6 Luty  spełnia / nie spełnia  

7 Marzec  spełnia / nie spełnia  

8 Kwiecień  spełnia / nie spełnia  

9 Maj  spełnia / nie spełnia  

10 Czerwiec  spełnia / nie spełnia  

 

Średnia ocen: 

Lp. 
Termin 

weryfikacji 
Średnia ocen 

Spełnia/nie spełnia 

- warunek z § 3 ust. 3 

pkt 2 Programu 

Podpis 

przewodniczącego 

komisji, data 

1 I semestr  spełnia / nie spełnia  

2 I rok  spełnia / nie spełnia  

3 I semestr w II roku 

szkolnym 

 spełnia / nie spełnia  

 

 

Utrata prawa do stypendium z powodu udzielenia nagany Dyrektora szkoły 

Udzielenie nagany Dyrektora szkoły – data ……………. 

Utrata prawa do stypendium od miesiąca ………………. 

Podpisy członków Komisji stypendialnej, data: 
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Załącznik nr 2 do Zasad przyznawania stypendium  w ramach Programu wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - SZANSA 

 

        Zarząd Powiatu w Mogilnie 

 

…………………………….. 
 Pieczęć Szkoły

                         Protokół z przyznanych stypendiów 

30 wrzesień ………….. r. / Luty …………… r./30 czerwca ……. r. 

 

Lp. 
Odległość 

w km 

Kwota 

stypendium w zł 

- wysokość raty 

miesięcznej 

Ilość 

przyznanych 

stypendiów 

Zapotrzebowanie na 

środki finansowe 

kolumna 3 x 4 

1 2 3 4 5 

1 3 do 5 35   

2 6 - 10 40   

3 11 - 15 50   

4 16 - 20 55   

5 21 - 25 65   

6 26 - 30 70   

7 31 - 35 75   

8 36 - 40 80   

9 41 - 50 85   

10 51 - 60 95   

11 61 i więcej 110   

Razem:   

 

 

 

 

 

………………………..……………………………… 

      (data, podpisy członków Komisji stypendialnej) 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

………………………………………. 

          (data, podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/124/12 

Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

Zasady przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - ZDOLNI  
 

§ 1. Zasady niniejsze określają warunki oraz tryb przyznawania stypendium w ramach Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Mogileński - ZDOLNI zwanego dalej Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXI/123/12 

Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012 r.  

 

§ 2. Ilekroć w zasadach jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć wszystkie szkoły ponadgimnazjalne każdego typu, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, z wyłączeniem szkół specjalnych; 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt. 1. 

 

§ 3.1. Program realizowany jest poprzez: 

1) przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych; 

2) kontynuację stypendium dla uczniów klas drugich, pod warunkiem spełnienia wszystkich 

wymagań określonych w programie. 

2. Uczniowie w celu otrzymania stypendium muszą spełniać następujące kryteria: 

1) uzyskać w ostatnim roku nauki w gimnazjum średnią ocen nie niższą niż 4,5; 

2) otrzymać w ostatnim roku nauki w gimnazjum co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

3) uzyskać z egzaminu gimnazjalnego łączną ilości punktów nie niższą niż 70% punktów 

ze wszystkich części egzaminu uwzględnianych podczas rekrutacji do szkół. 

3. Warunkiem otrzymywania stypendium przez kolejne semestry w okresie stypendialnym jest: 

1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 5 godzin lekcyjnych; 

2) uzyskanie po I semestrze nauki, I roku nauki oraz I semestrze w drugim roku nauki średniej ocen 

w wysokości nie mniejszej niż 4,0. 

4. Weryfikacji prawa do stypendium w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1) dokonuje Komisja 

stypendialna po zakończeniu każdego miesiąca, natomiast w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2) po 

zakończeniu I semestru, I roku nauki oraz I semestru w drugim roku nauki. 

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w: 

1) ust. 3 pkt 1 powoduje utratę prawa do stypendium za dany miesiąc; 

2) ust. 3 pkt 2 powoduje utratę prawa do stypendium. 

6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku otrzymania nagany Dyrektora szkoły. Utrata 

prawa następuje od miesiąca w którym nagana została udzielona. 

7. Zmiana typu szkoły w ramach sieci szkół prowadzonych przez powiat mogileński powoduje 

zmianę wysokości stypendium, zgodnie z § 6 ust. 3, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana szkoły w ramach sieci szkół prowadzonych przez 

powiat mogileński, bez zmiany typu szkoły, nie powoduje utraty prawa do stypendium i nie wpływa 

na jego wysokość. W przypadku zmiany szkoły niezbędna dokumentacja związana z prawem do 

stypendium przekazywana jest do nowej szkoły. 

 

§ 4.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia klasy I występuje jego rodzic/opiekun 

prawny. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole łącznie z: 

1) oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2) ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole. 

3. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje minimum trzyosobowa Komisja stypendialna powoływana 

zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania jeżeli: 
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1) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innych drukach niż określone 

w załączniku do niniejszego Programu; 

2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane dokumenty; 

3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie spełnia 

warunków określonych w niniejszym Programie. 

5. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku. 

 

§ 5.1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku 

szkolnym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 5 i 6. 

2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę w ratach miesięcznych w terminie do dnia 10 miesiąca 

następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do stypendium. 

3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi: 

1) 100 zł dla uczniów liceum i zasadniczej szkoły zawodowej; 

2) 120 zł dla uczniów technikum. 

4. Dyrektor szkoły do dnia 30 września w każdym roku szkolnym, po I semestrze oraz po 

ukończeniu roku szkolnego przesyła do Zarządu Powiatu w Mogilnie protokół z przyznanych 

stypendiów wraz z zapotrzebowaniem na środki finansowe według wzoru określonego w załączniku 

nr 2 do niniejszych zasad.  

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1019



Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - ZDOLNI 

 

………………………………… 

              (miejscowość, data) 

 

Dyrektor 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

         (nazwa szkoły) 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Mogileński - ZDOLNI 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 
 

Adres zamieszkania ucznia 

 
 

PESEL 

 
 

Typ szkoły 

 
 

Profil/zawód 

 
 

Średnia ocen 

 
 

Ocena z zachowania 

 
 

Wynik egzaminu gimnazjalnego 

 

Możliwa  

do uzyskania liczba 

pkt 

 
Suma punktów 

uzyskanych 
 

Telefon kontaktowy 

 
 

 

 

…………………………….......... 

(czytelny podpis wnioskodawcy 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia*) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych 

z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 …………………………………………                 ………………………………………………….. 

       data           podpis ucznia i opiekuna prawnego* 

 

*podpis opiekuna prawnego wymagany jest w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie 

ukończył 18 lat 
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Ustalenie prawa do stypendium ucznia …………………………………………. 

                                                                     (imię i nazwisko, klasa, typ szkoły) 

 

a. Weryfikacja Wstępna 

 

Średnia ocen: ………………..….., Ocena z zachowania ……………….………,  

Łączna ilości punktów z egzaminu gimnazjalnego ….... 

Decyzja: Uczeń spełnia/nie spełnia warunki(ków) przyznania stypendium 

Przyznana wysokość stypendium ………………. 

Podpisy członków Komisji stypendialnej, data: 

 

b. Weryfikacja bieżąca 

 

Frekwencja: 

Lp. Miesiąc Frekwencja 

Spełnia/nie spełnia 

- warunek z § 3 ust. 3 

pkt 1 Programu 

Podpis 

przewodniczącego lub 

członka komisji, data 

Klasa I 

1 Wrzesień  spełnia / nie spełnia  

2 Październik  spełnia / nie spełnia  

3 Listopad  spełnia / nie spełnia  

4 Grudzień  spełnia / nie spełnia  

5 Styczeń  spełnia / nie spełnia  

6 Luty  spełnia / nie spełnia  

7 Marzec  spełnia / nie spełnia  

8 Kwiecień  spełnia / nie spełnia  

9 Maj  spełnia / nie spełnia  

10 Czerwiec  spełnia / nie spełnia  

Klasa II 

1 Wrzesień  spełnia / nie spełnia  

2 Październik  spełnia / nie spełnia  

3 Listopad  spełnia / nie spełnia  

4 Grudzień  spełnia / nie spełnia  

5 Styczeń  spełnia / nie spełnia  

6 Luty  spełnia / nie spełnia  

7 Marzec  spełnia / nie spełnia  

8 Kwiecień  spełnia / nie spełnia  

9 Maj  spełnia / nie spełnia  

10 Czerwiec  spełnia / nie spełnia  
 

Średnia ocen: 
 

Lp. 
Termin 

weryfikacji 
Średnia ocen 

Spełnia/nie spełnia 

- warunek z § 3 ust. 3 

pkt 2 Programu 

Podpis 

przewodniczącego 

komisji, data 

1 I semestr  spełnia / nie spełnia  

2 I rok  spełnia / nie spełnia  

3 I semestr w II roku 

szkolnym 

 spełnia / nie spełnia  

 

Utrata prawa do stypendium z powodu udzielenia nagany Dyrektora szkoły 

Udzielenie nagany Dyrektora szkoły – data ……………. 

Utrata prawa do stypendium od miesiąca ………………. 

Podpisy członków Komisji stypendialnej, data: 
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Załącznik nr 2 do Zasad przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - ZDOLNI 

 

 

 

…………………………      Zarząd Powiatu w Mogilnie 

       Pieczątka Szkoły 

 

 

 

Protokół z przyznanych stypendiów 

30 wrzesień ……… r./ Luty ………….. r./30 czerwca ……….. r. 

 

 

Lp. 
Typ 

szkoły 

Kwota 

stypendium w zł 

- wysokość raty 

miesięcznej 

Ilość przyznanych stypendiów 

dla uczniów Zapotrzebowanie 

na środki 

finansowe 

kolumna 3 x 6 z klas I z klas II razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 LO 100     

2 T 120     

3 ZSZ 100     

Razem:     

 

 

 

 

…………………………………………………… 

  (data, podpisy członków Komisji stypendialnej) 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

………………………………………. 

         (data, podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/12 

Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

Zasady przyznawania nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński - TALENT  
 

§ 1. Zasady niniejsze określają warunki oraz tryb przyznawania nagród w ramach Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT, 

zwanego dalej Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

§ 2.1. Warunkiem otrzymania nagrody za wyróżniające wyniki w nauce jest: 

1) w przypadku ucznia gimnazjum - uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niż 5,2 i co najmniej 

bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego; 

2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niż 4,9 i co 

najmniej dobrej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla najlepszego ucznia za wyróżniające wyniki w nauce 

występuje dyrektor szkoły. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

 

§ 3.1. Warunkiem otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności 

artystycznej jest spełnienie łącznie następujących kryteriów: 

1) podejmowanie działań w zakresie rozwijania uzdolnień w jednej z dziedzin: naukowej, sportowej 

lub artystycznej, potwierdzone uczestnictwem w przedsięwzięciach, konkursach, wystawach, 

publikowaniem prac itp. o zasięgu co najmniej wojewódzkim; 

2) uzyskanie nagród, wyróżnień i dyplomów w wyżej wymienionych przedsięwzięciach; 

3) propagowanie swoich zainteresowań wśród szkolnej i lokalnej społeczności; 

4) uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności 

artystycznej występuje dyrektor na wniosek wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszych zasad. 

 

§ 4.1. Warunkiem otrzymania nagrody dla uczestników minimum trzyetapowych olimpiad lub 

konkursów przedmiotowych jest zajęcie w nich odpowiednio I, II lub III miejsca lub uzyskanie tytułu 

laureata. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla uczestników minimum trzyetapowych olimpiad lub 

konkursów przedmiotowych występuje dyrektor na wniosek wychowawcy ucznia lub innego 

nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi Załącznik 

nr 3 do niniejszych zasad. 

 

§ 5.1. Warunkiem otrzymania nagrody dla Maturzysty szkoły jest: 

1) otrzymanie najwyższej średniej ilości punktów procentowych z 2 przedmiotów pisemnych 

zdawanych na poziomie rozszerzonym; 

2) co najmniej dobra ocena z zachowania. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla Maturzysty szkoły (maksymalnie dwóch z każdego typu 

szkoły) występuje dyrektor na wniosek wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 

 

§ 6.1. Nagrody, o których mowa w § 1 niniejszych zasad, mogą otrzymywać osoby będące 

uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński z wyłączeniem uczniów, 

którzy w danym roku szkolnym otrzymywali stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Stypendium 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczeń w ramach niniejszego Programu może 

otrzymać nagrodę tylko z jednego tytułu w danym roku szkolnym. 

2. Wnioski o przyznanie nagród pozostawione zostaną bez rozpoznania jeżeli: 
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1) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innych drukach niż określone 

w załącznikach do niniejszego Programu; 

2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane dokumenty; 

3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie spełnia 

warunków określonych w niniejszym Programie. 

 

§ 7.1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 niniejszych zasad, należy składać 

w terminie do dnia 10 lipca każdego roku, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie. 

2. Wnioski rozpatruje Komisja powoływana przez Zarząd Powiatu w Mogilnie. 

3. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 lipca każdego roku. 

 

§ 8.1. Wysokość nagród i ich liczba ustalona zostanie przez Zarząd Powiatu w Mogilnie. 

2. Nagroda wypłacana jest w kasie Starostwa Powiatowego w Mogilnie. 

3. Nagroda wypłacana jest w dwóch ratach – w lipcu i sierpniu. 

4. Łączna wartość nagrody nie może być wyższa niż 760 zł. (nie więcej niż 380 zł miesięcznie). 

5. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria przekracza kwotę zaplanowaną 

w budżecie, Zarząd Powiatu w Mogilnie podejmuje decyzję o liczbie i wysokości przyznanych 

stypendiów.  
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Załącznik Nr 1 do Zasad oraz trybu przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia za wyróżniające 

wyniki w nauce w roku szkolnym ………………………… 

 

1. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………............... 

PESEL ……………………. Tel. ……………………. 

2. Nazwa i adres szkoły, profil, specjalność: 

…………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 

3. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązujących zajęć edukacyjnych: 

…………………………………………………………………………………................................... 

4. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego: 

…………...…………………………………………………………………………………................ 

5. Inne osiągnięcia ucznia: 

……………………..………………………………………………………………………................ 

……………………………..………………………………………………………………................ 

6. Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

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

 

 

 

……………………………..........                                              ……………………………… 

  Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                      Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

         .………………………………….. 

        Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis rodzica/opiekuna 

prawnego wymagany jest w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie ukończył 18 lat) 
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Załącznik Nr 2 do Zasad oraz trybu przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT 

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia 

w nauce, sporcie, działalności artystycznej w roku szkolnym …………………. 

 

1. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 

PESEL ……………………. Tel. ……………………. 

2. Nazwa i adres szkoły, profil , specjalność: 

…………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 

3. Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa, sportowa, artystyczna): 

………………………………………………………………………………....................................... 

4. Informacje o szczególnych osiągnięciach w nauce, sporcie, dziedzinach artystycznych 

potwierdzone dokumentami, o których mowa w § 5 pkt .1 uchwały 

………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………..…. 

5. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego: ………………………………………………..…… 

6. Autoprezentacja ucznia: 

………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………....................................... 

7. Opinia Rady Pedagogicznej: 

……………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

……………………………….                                                     ………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                             Podpis wnioskodawcy 

 

 

.….………………………………. 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest 

w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie ukończył 18 lat); 

2. kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach, o których mowa w § 5 pkt .1. 
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Załącznik Nr 3 do Zasad oraz trybu przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT 

 

Wniosek o przyznanie nagrody dla uczestników minimum trzyetapowych olimpiad 

lub konkursów przedmiotowych w roku szkolnym ………………………. 

 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………...… 

Imię i nazwisko ucznia…………. ……………………………………………………………….…….. 

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….. 

PESEL ……………………. Tel. ……………………. 

 

Lp. 
Nazwa konkursu przedmiotowego, 

olimpiady 

Miejsce (I, II lub III) 

Tytuł laureata 

Uwagi 

 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

Etapy olimpiady lub konkursu przedmiotowego (wskazanie nazwy etapu i data): 

1. 

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

2. 

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

3. 

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

 

Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

 

 

 

     ……………………………………… 

            data i podpis dyrektora szkoły 

 

 

Do podanych informacji należy dołączyć: 

1. zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest 

w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie ukończył 18 lat); 

2. kserokopie dyplomów potwierdzające zajęcie I, II lub III miejsca ogólnopolskich olimpiad 

i konkursów przedmiotowych. 
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Załącznik Nr 4 do Zasad oraz trybu przyznawania stypendium w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT 

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody dla „Maturzysty szkoły” w roku szkolnym ……………. 

 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………… 

typ szkoły: ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko absolwenta ……….. …………………………………………….. 

Data urodzenia…………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………….. 

 

PESEL ……………………. Tel. ……………………. 

 

 

Lp. Zakres Punktacja Uwagi 

1. 

średnia ilość punktów procentowych z dwóch 

przedmiotów pisemnych zdawanych na poziomie 

rozszerzonym 

  

2. 
ocena z zachowania 

 
  

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej : 

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

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

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

 

 

 

 

..………………………………… 

  data i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis rodzica/opiekuna 

prawnego wymagany jest w sytuacji gdy uczeń w chwili składania wniosku nie ukończył 18 lat) 
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