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PROJEKT 

 

Uchwała Nr XLIII/282/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów i nagród 

dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z  2022 r. poz. 559) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z  2021 r. poz. 1915 i z 2022 r. poz. 583)  

 

uchwala co następuje: 

§1. 

1. Uchwala się Program Stypendialny i Nagród do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice. 

2. W ramach Programu Stypendialnego i Nagród przyznawane są stypendia i nagrody za 

wybitne osiągnięcia naukowe. 

§2. 

1. Cele Programu: 

1) zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, 

2) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie 

możliwości udziału m.in. w konkursach, 

3) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, 

4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia 

własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Sposób działania: 

Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendia i nagrody o charakterze motywacyjnym  

pn. „Stypendia i Nagrody Samorządu Gminy Łysomice” 

3. Adresaci Programu: 

Program skierowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych; 

4. Finansowanie Programu: 

Realizacja Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będzie się odbywać  

w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Łysomice, których  wysokość 

będzie corocznie ustalana. 

5. Spodziewane efekty realizacji Programu: 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. 

2. Tworzenie warunków uczniom do rozwoju pasji i zainteresowań. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

4. Zwiększenie motywacji uczniów oraz wzbogacenie metod pracy nauczycieli. 

5. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 

6. Promocja uczniów zdolnych w środowisku lokalnym. 

7. Promocja Gminy Łysomice w powiecie, województwie i kraju. 
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§3. 

1. Stypendium Samorządu Gminy Łysomice, zwane dalej stypendium, może być przyznane 

uczniowi klas IV-VII, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który 

przyznaje się stypendium: 

1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

2) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej: 

a) 5,30 - w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI, 

b) 5,20 – w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII. 

c) 4,75 – w przypadku uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty.  

3) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów 

w konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. 

2. Ustala się rangę sukcesów edukacyjnych w kolejności od najwyższych: 

1) uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium 

Oświaty, 

2) uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium 

Oświaty, uzyskanie (zgodnie z regulaminem danego konkursu) tytułu  laureata lub zdobycie            

I miejsca w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.                                 

3) zajęcie zgodnie z regulaminami konkursów, o których mowa  w „§ 3 ust 1 pkt 3b  drugiego 

lub trzeciego miejsca. 

3. O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki  osiągnięte spośród zgłoszonych 

uczniów. 

4. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 200 zł dla uczniów, którzy spełnili wymagania 

określone w §3 ust. 1. 

5. Stypendium przyznawane jest na okres dwóch semestrów danego roku szkolnego, 

począwszy od miesiąca września do czerwca. 

 

§4. 

 

1. Nagroda Samorządu Gminy Łysomice, zwana dalej nagrodą, może być przyznana 

uczniowi absolwentowi klasy VIII, który spełnił wymagania określone w §3 ust. 1 

2. O przyznaniu nagrody decydują najlepsze wyniki  osiągnięte spośród zgłoszonych 

uczniów. 

3. Nagroda dla absolwenta kl. VIII wynosi 2000 zł i wypłacana jest jednorazowo. 

4. Spośród nagrodzonych, uczeń, który osiągnął największy sukces edukacyjny uzyskuje tytuł 

PRYMUSA. Przy równej ocenie rangi sukcesu edukacyjnego dwóch lub większej ilości 

uczniów, o przyznaniu tytułu PRYMUSA decydować będzie średnia ocen z  obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych a w przypadku równej średniej ocen o kolejności decyduje ocena 

z zachowania. W przypadku równej rangi sukcesu edukacyjnego, równych średnich ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania, tytuł PRYMUSA i  nagroda 

przyznane będą dwóm lub większej liczbie uczniów. 

5. Uczeń, który uzyskał tytuł PRYMUSA otrzymuje nagrodę w wysokości 3 500 zł. 
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§5. 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody składa się do Wójta Gminy Łysomice. 

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej z wnioskiem o przyznanie 

stypendium/nagrody występuje dyrektor szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody powinien zawierać: 

a) oznaczenie wnioskodawcy, 

b) dane osobowe ucznia, 

c) dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, 

d) informacje o osiągnięciach, 

e) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium/nagrody. 

f) numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium lub nagroda. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium/Nagrody Samorządu Gminy Łysomice stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

5. Do wniosku załącza się następujące dokumenty: 

a) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem, 

      b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczeń stwierdzających sukcesy 

          edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 

      c) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w     

          którym  osiągnął sukcesy edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 

6. Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody składa się po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, nie później niż do 8 lipca danego roku.  

7. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie lub złożone po terminie 

 nie będą rozpatrywane. 

8.  Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane wnioskodawcy. 

9.  Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w §3 ust. 1 lub ust. 2 nie jest 

     równoznaczne z otrzymaniem stypendium/nagrody. 

 

§6. 

 

1. Stypendia/nagrody przyznaje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice, 

w  skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Gminy Łysomice.  

2. Ilość przyznanych stypendiów/nagród uzależniona jest od kwoty zarezerwowanej na ten cel  

w budżecie Gminy Łysomice. 

3. Po otrzymaniu wniosków komisja sporządza listę wniosków, zawierającą imię i nazwisko 

ucznia oraz informacje o jego średniej ocen, ocenie z zachowania  i o osiągnięciach,  

o których mowa w §3 ust.1. 

4. Kolejność uczniów na listach do stypendium/nagród jest związana z osiągnięciami. Na 

pierwszym miejscu umieszczani są uczniowie posiadający największe rangą sukcesy 

edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego. W przypadku równorzędnych w/w osiągnieć 

kolejność na listach ustala się od najwyższej średniej ocen, a w przypadku równych średnich 

ocen, o kolejności decyduje ocena zachowania. 

5. Stypendia/nagrody przyznawane są według kolejności na liście do wyczerpania środków 

zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy. 
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§7. 

 

1. Stypendia/nagrody przyznawane są w terminie do dnia  15 sierpnia danego roku. 

2. Informację o przyznaniu stypendium/nagrody przekazuje się pisemnie 

rodzicom/opiekunom  oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń. Listę uczniów, 

którym przyznano stypendium/nagrodę podaje się do publicznej wiadomości. 

3. Od decyzji komisji w sprawie przyznania stypendium/nagrody nie przysługuje odwołanie. 

4. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku: 

a) przerwania nauki,  

b) uzyskania potwierdzonej  informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy 

zachowania, 

c) zmiany miejsca nauki poza obszarem gminy Łysomice. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia oraz dyrektor szkoły są 

zobowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Łysomice o okolicznościach, o których 

jest mowa w §6 ust.4. 

§8. 

 

1. Wypłata stypendium/nagrody odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej  

z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. 

2. Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy, poczynając od września do czerwca  

w danym roku szkolnym. 

3. Nagrody wypłaca się jednorazowo do 31 sierpnia danego roku. 

 

 

§9. 

 

Traci moc uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży  

z terenu Gminy Łysomice. 

§10. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

 

§11. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Robert Kożuchowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/2022  

Rady Gminy Łysomice  

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

Wniosek o przyznanie Stypendium/Nagrody Samorządu Gminy Łysomice w ramach Programu 

Stypendialnego i Nagród dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie 

Gminy Łysomice 

Część A (wypełnia rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia ubiegającego się o przyznanie 
stypendium)  

I. Dane osobowe ucznia 
 

1. Imię nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia   -   -      
……………………………… 

3. PESEL            
 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna  

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  

3. Adres zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

  -     
……………………………… 

Województwo 
 

4. Numery telefonów kontaktowych  

5. Adres e-mail  

6. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie stypendium 

Nr konta bankowego                                 
 

Imię i nazwisko posiadacza 
konta bankowego 

 

7. Dane rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego niepełnoletniego ucznia . 

Imię i nazwisko  

Pesel  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu   

Oświadczam, że: 
- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, 
 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



7 

 

Część B (dane dotyczące szkoły i osiągnięć ucznia wypełnia dyrektor szkoły) 

I. Pełna nazwa szkoły, do której uczęszcza 
kandydat do stypendium  

 

Typ szkoły   

Klasa  

Adres szkoły 

Ulica  

Nr   

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

  -    
……………………………… 

Numer telefonu kontaktowego  

 Adres e-mail  

II. Informacja dotycząca szkoły, do której uczeń zamierza uczęszczać w następnym roku szkolnym  

Nawa szkoły  

Miejscowość  

III. Kryteria ubiegania się o stypendium  

Ocena zachowania   

Średnia ocen   

Wykaz wybitnych osiągnięć uzyskanych w terminie od 1 września do zakończenia roku szkolnego poprzedzającego 
okres, na który ma być przyznane stypendium  

Lp. 
Nazwa 
konkursu/olimpiady/turnieju 

Zasięg 
(wojewódzki, 
ogólnopolski, 
międzynarodowy) 

Uzyskane miejsce/tytuł 
Data 
ogłoszenia 
wyników 

     

     

     

     

     

     

     

IV. Inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium 
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…………………………                                                ………………………………………. 

            (data)                                                                                    (podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łysomice, Warszawska 8, 87-148 Łysomice, 56 678 32 22., adres e- mail:  

sekretariat@lysomice.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o  przyznanie Stypendium Samorządu 

Gminy Łysomice w ramach Programu Stypendialnego i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieży a także realizacji wypłaty stypendium, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w  związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U  z   2020  r. 
poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372) oraz  UCHWAŁY Nr 

IX/51/2019 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 21 maja 2019 r.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, 
o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(....), a jedynie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

 

 

 

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

         imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 

         data i podpis 
 

 

Poniższa zgoda nie jest obowiązkowa i nie ma wpływu na przyznanie stypendium.  

W związku z możliwością wręczenia stypendium na uroczystym posiedzeniu Rady Gminy prosimy o rozważenie wyrażenia zgody podania 

do publicznej wiadomości danych osobowych państwa dziecka w postaci: imienia i nazwiska, osiągnięć, wysokości stypendium, a także 

uwiecznienia tej chwili w postaci pamiątkowej fotografii w celu upublicznienia na stronie internetowej, BIP Gminy Łysomice.  
 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Załączniki obowiązkowe: 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (poświadczonych za zgodność 

z oryginałem), 

2) rekomendacja dyrektora szkoły do której uczęszczał uczeń w roku, w którym osiągnął sukcesy edukacyjne 

z zakresu kształcenia ogólnego, 

3)      kserokopia  ostatniego świadectwa szkolnego (poświadczone za zgodność z oryginałem). 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, ..................................................w tym 

imienia i nazwiska, osiągnięć i wysokości stypendium w celu i zakresie niezbędnym do upublicznienia tych informacji przez Gminę 

Łysomice: 

 na transmitowanej uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice .................(proszę wpisać tak/nie) 

 oraz na stronie internetowej i BIP Gminę Łysomice ...................(proszę wpisać tak/nie) 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 
 

…………………………………………... 

         imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
         (data, podpis) 

 

 
 

 

 
 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka.................................................(imię i nazwisko dziecka) zarejestrowanego 
podczas uroczystości wręczania stypendium podczas uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice na stronie internetowej oraz stronie BIP Gminy 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   
 

 

  
…………………………………………... 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

          (data, podpis) 
 

 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1.  Administratorem danych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8, 87-148 Łysomice, 56 678 32 22., adres e- mail: sekretariat@lysomice.pl 

w zakresie danych upublicznianych na stronie internetowej, BIP oraz transmisji sesji Rady Gminy.  

2. Gminie Łysomice został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.    
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, BIP Gminy Łysomice oraz zostaną rozpowszechnione podczas transmisji 

sesji (nieograniczony krąg odbiorców).  
6. Państwa dane mogą zostać przekazane  podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(....), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów 

znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest 
zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

   

 
 

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

         imię i nazwisko rodzica/opiekuna   
         (data, podpis) 
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