
         Załącznik do Uchwały Nr LIX/208/2018  

Rady Gminy Kosakowo 
 z dnia 9 sierpnia 2018 roku 

 

Regulamin przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów i 

studentów z Gminy Kosakowo 

 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki, zakres, rodzaj, terminy oraz sposób postępowania w 

przyznawaniu stypendiów naukowych dla uczniów i studentów zameldowanych w gminie 

Kosakowo.  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana 

w uchwale budżetowej.  

 

§ 2 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o : 

 

1) Studentach - należy przez to rozumieć mieszkańców zameldowanych  minimum pół 

roku w gminie Kosakowo, którzy nie ukończyli 26 roku życia,  nie prowadzą 

działalności gospodarczej, studiują na dziennych uczelniach utworzonych przez 

państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej 

zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 

2017r.poz. 2183 ze zm),  

2) Uczniach szkół podstawowych - należy przez to rozumieć 

a) uczniów zameldowanych minimum pół roku w gminie Kosakowo, kończących 

w gminnych szkołach  w latach szkolnych: 

                              2017/2018 - 2018/2019 oddziały gimnazjalne 

2018/2019 i następnych - klasy  VIII  

b) Uczniów zameldowanych minimum pół roku w gminie Kosakowo 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi na podstawie Uchwały 

nr VII/17/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 marca 1999r.w sprawie 

określenia rejonu szkolnego dla miejscowości Dębogórze-Wybudowanie i 

Kazimierz. 

3) Uczniach szkoły ponadpodstawowej  należy przez to rozumieć : 

a) Uczniów zameldowanych minimum pół roku w gminie Kosakowo 

uczęszczających do publicznych szkół ponadgimnazjalnych  w trybie dziennym, 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości i funkcjonujących do czasu 

ich ustawowego wygaśnięcia.  

b) Uczniów zameldowanych minimum pół roku w gminie Kosakowo 

uczęszczających do publicznych szkół ponadpodstawowych od IX 2020r. w 

trybie dziennym, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.  

4) Konkursy, olimpiady przedmiotowe należy rozumieć organizowane przez Kuratora 

Oświaty lub  zlecone przez niego organizowanie i przeprowadzenie przedmiotowych 

konkursów podmiotowi prowadzącemu działalność edukacyjną. 

5) laureatach, finalistach przedmiotowych konkursów, olimpiad organizowanych 

przez KO w przypadku studentów przez MNiSW, należy przez to rozumieć uczniów 

gminnych szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów 

zameldowanych minimum pół roku w gminy Kosakowo, uzyskujących tytuł na szczeblu 

ogólnopolskim, międzynarodowym, bez konieczności uzyskania  wysokiej średniej 

ocen. 



6) Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną w składzie 

określonym w uchwale Rady Gminy Kosakowo. 

7) Stypendium- należy przez to rozumieć środki finansowe przekazywane uczniom 

/studentom miesięcznie za wysokie wyniki w nauce lub w formie jednorazowej o której 

mowa § 2 ust 1 pkt 5 

8) Średniej ocen - należy przez to rozumieć:  

a) dla uczniów: średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez ucznia ocen 

za miniony rok szkolny, 

b) dla studentów: Uzyskanie średniej ważonej ocen według punktów ECTS, nie 

mniejszej niż  90% maksymalnej oceny możliwej do uzyskania według skali 

ocen obowiązującej na danej uczelni. 

9) Okres półrocznego zameldowania - liczony jest do daty określonej w §6 ust 4 

regulaminu przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów Gminy 

Kosakowo stanowiącego załącznik do uchwały nr….. Rady Gminy Kosakowo z dnia 

….  

§3 

1. Środki finansowe z Gminnego Funduszu Stypendialnego przeznacza się na stypendia 

dla: 

 

1) Uczniów szkół podstawowych. 

2) Uczniów szkół ponadpodstawowych  

3) Studentów  

4) Studentów laureatów i finalistów wymienionym w §2 ust 1 pkt 5 

§4 

Ustanawia się:  

1. 10 równych miesięcznych stypendiów po 200,00 zł dla uczniów  szkół 

podstawowych w roku             szkolnym 2018/2019 i latach następnych. 

2. 10  równych miesięcznych stypendiów po 250,00 zł dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

3. 10 równych miesięcznych stypendiów dla studentów w wysokości 350,00 zł. 

§5 

Na stypendia za wybitne osiągniecia na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej o których 

mowa w §2 ust 1 pkt 5, organ prowadzący każdego roku rezerwuje pulę 6 000,00 zł. 

 

§6  

1. Stypendia przyznawane są za rok szkolny poprzedzający rok w którym stypendyści 

ubiegają się o stypendium.  

2. Uczniowie i studenci  mogą ubiegać się o jeden rodzaj stypendium.  

3. W przypadku skreślenia z listy ucznia/studenta stypendium nie przysługuje od 

następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku nauki. 

4. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Kosakowo w Biurze Obsługi Interesanta w 

terminie: 

1) Do 30 września uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych. 

2) Do 20 października studenci 

7. Stypendia są wypłacane na podane we wniosku konto. 



8. Stypendium przyznawane jest w terminie 30 dni od dnia posiedzenia komisji 

stypendialnej rozpatrującej wnioski. 

9. Przed pierwszą wypłatą stypendysta, któremu przyznano stypendium składa w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji oświadczenie osoby otrzymującej 

stypendium, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Oświadczenie składa się w Referacie ds. Oświaty. 

10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

 

§7 

1. Warunkiem ubiegania się uczniów szkół podstawowych, których mowa w  §2 ust1 pkt 

2 o stypendium miesięczne jest: 

1) średnia ocen nie niższa niż - 5,8 

2) zachowanie minimum dobre, 

3) dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (zał nr 1), 

4) terminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia  kandydata oraz ich kserokopie. 

2. Warunkiem ubiegania się uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  §2 

ust1 pkt 3 o stypendium miesięczne jest: 

1) średnia ocen nie niższa niż – 5,3 

2) zachowanie minimum dobre, 

3) dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (zał nr 1), 

4) terminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia  kandydata oraz ich kserokopie. 

3. Warunkiem ubiegania się studentów, o których mowa w  §2 ust 1 pkt 1 o stypendium 

miesięczne jest  spełnienie wymagań co do średniej czyli: 

1) uzyskanie średniej ważonej ocen według punktów ECTS powyżej 90% 

maksymalnej możliwej do uzyskania według skali ocen obowiązującej na 

danej uczelni. 

2)  zaliczenie do 30 września każdego roku przedmiotów wymaganych 

programem studiów. 

3) terminowe dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (zał 

nr 1), 

4) wykaz ocen (wydruk potwierdzony za zgodność z oryginałem, indeks i 

kserokopia) wraz z punktami ETCS odpowiadających  danemu przedmiotowi, 

5) dokument zawierający informację o skali obowiązujących  ocen na danej 

uczelni (np. statut) potwierdzony za zgodność z oryginałem. 

6) dokumenty i ich kserokopie potwierdzających osiągnięcia naukowe. 

4. Jeżeli dokument wystawiony jest w innym języku niż polski, wymagane jest jego 

tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

5. Warunkiem ubiegania się o stypendium jednorazowe jest dostarczenie; 

1) wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium jednorazowego (zał nr 2), 

2) dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia oraz ich kserokopie. 

3) Jeśli jakikolwiek dokument wystawiony jest w języku innym niż polski, 

wymagane jest tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

6. Za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia przyznawane są punkty. 

§8 

 



1. Absolwentom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstwowych, stypendium 

zostanie przyznane po przedstawieniu dodatkowo zaświadczenia ze szkoły o 

kontynuowaniu nauki w publicznych stacjonarnych szkołach/uczelniach. 

2. Do ubiegania się o stypendium nie są uprawnieni:  

1) Absolwenci szkół podstawowych, jeżeli nie kontynuują nauki w trybie 

dziennym w publicznych szkołach ponadpodstawowych umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

2) Absolwenci szkół ponadpodstawowych, jeżeli nie kontynuują nauki w 

uczelniach publicznych, 

3) Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich jeśli nie kontynuują nauki w 

uczelniach publicznych. 

3. Oprócz uczniów i studentów typować do stypendium mogą: 

1) dyrektorzy szkół 

2) rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

4. W odniesieniu do uczniów i studentów przy jednakowej liczbie punktów o przyznaniu 

stypendium decydować będzie; 

1) zaokrąglenie wyników do części tysięcznych, 

2) decyzja komisji stypendialnej. 

§9 

 

1. Uczeń  szkoły podstawowej  

1) Średnia ocen minimum 5.8 

2) Dodatkowe punkty zgodnie z tabelą oceny punktowej stanowiącej załącznik nr 

3 do regulaminu  

3) Wzór wyliczenia średniej ocen 

𝑃 = Ś𝑟 + 𝑝𝑑 =  
𝑂1+𝑂2+(… )+𝑂𝑛

𝑛
+pd 

 

Oznaczenia:  P – liczba uzyskanych punktów 

Śr – Średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez ucznia 

O – ocena 

n – ilość ocen 

pd – punkty dodatkowe 

 

 

4) Ustala się stałą miesięczną pulę środków finansowych przeznaczonych na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 2000,00 zł.  

5) Jeżeli wniosków z tą sama liczbą punktów będzie więcej niż 10,  to 

stypendium otrzymają wszyscy uczniowie, lecz kwotę miesięczną o której 

mowa w §9 ust 1 pkt 4  dzieli się na wszystkie wnioski. 

6) Jeżeli dwóch lub więcej uczniów ubiegających się o stypendium osiągnie ten 

sam finalny wynik decyduje kolejno wyższa punktacja uzyskana za średnią 

ocen z przedmiotów. 

 

2. Uczeń szkoły ponadpodstawowej  odbywający naukę w trybie dziennym: 

1) Średnia ocen minimum 5,3 



2) Dodatkowe punkty zgodnie z tabelą oceny punktowej stanowiącej załącznik nr 

3 do regulaminu 

3) Wzór wyliczenia średniej ocen 

𝑃 = Ś𝑟 + 𝑝𝑑 =  
𝑂1 + 𝑂2 + (… ) + 𝑂𝑛

𝑛
+ 𝑝𝑑 

 

Oznaczenia:  P – liczba uzyskanych punktów 

Śr – Średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez ucznia 

O – ocena 

n – ilość ocen 

pd – punkty dodatkowe 

 

4) Ustala się stałą miesięczna pulę środków finansowych przeznaczonych na 

stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie  2 500,00 zł.  

5) Jeżeli wniosków z tą sama liczbą punktów będzie więcej niż 10, to stypendium 

otrzymają wszyscy uczniowie, lecz kwotę miesięczną o której mowa w §9 ust 

2 pkt 4 dzieli się na wszystkie wnioski. 

6)  Jeżeli dwóch lub więcej uczniów ubiegających się o stypendium osiągnie ten 

sam finalny wynik decyduje kolejno wyższa punktacja uzyskana za średnią 

ocen z przedmiotów.  

 

3. Studenci: 

1) Uzyskanie poziomu ocen według punktów ECTS nie mniejszego niż  90% 

maksymalnej możliwej do uzyskania skali ocen obowiązującej na danej 

uczelni, zgodnie ze wzorem: 

(
01∗W1+02∗W2(… )

W1+W2+(… )
)/ocenę max  np.(5 lub 6)   

2) W przypadku 2 ocen końcowych z przedmiotu (np. wykład + ćwiczenia) z tych 

ocen bierze się średnią arytmetyczną;  

3) W związku z różnicami w max skali ocen między uczelniami, do przeliczania 

punktów stosuje się wzór:  

 

𝑃1 =
Ś𝑟𝑤 − 𝑜𝑚𝑖𝑛

𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑜𝑚𝑖𝑛
+ 𝑝𝑑 =

𝑂1 ∗  𝑊1 + 𝑂2 ∗  𝑊2 + (… )
𝑊1 +  𝑊2 + (… )

− 𝑂𝑚𝑖𝑛

𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑜𝑚𝑖𝑛
 

 

Oznaczenia: P – liczba uzyskanych punktów 

Śr W  – Średnia ważona ocen uzyskanych przez studenta 

 O min – ocena min (2) 

 O max – ocena max (5 lub6) 

O – ocena 



pd – punkty dodatkowe 

W – wartość ETCS 

 P1- liczba punktów = średnia przeliczona 

4) Ustala się stałą miesięczną pulę środków finansowych przeznaczonych na 

stypendia dla studentów  w kwocie  3 500,00 zł.  

4. Jeżeli wniosków z tą sama liczbą punktów będzie więcej niż 10, to stypendium 

otrzymają wszyscy uczniowie, lecz kwotę miesięczną o której mowa w §9 ust 3 pkt 4,  

dzieli się na wszystkie wnioski. 

5. Stypendium przyznaje się osobom, których suma punktów znajduje się na miejscu od 1 

do 10  w rankingu punktacji w danej kategorii. 

6. Jeżeli uczeń/student jest uprawniony do otrzymania punktów z dwóch lub więcej 

poziomów konkursu /olimpiad za to samo osiągnięcie, otrzymuje punkty z najwyższego 

poziomu.  

7. Wyniki zaokrągla się do części tysięcznych. 

§10 

1. Dla laureatów, finalistów przedmiotowych konkursów, olimpiad o których mowa w § 2 

ust 5 za zajęcie miejsc I-III w konkursach, olimpiadach na szczeblu: 

a) indywidualnym: 

A. ogólnopolskim  

B. międzynarodowym  

b) grupowym: 

A. ogólnopolskim  

B. międzynarodowym 

Wójt Gminy Kosakowo przeznacza  każdego roku ogólną kwotę 6 000,00 zł.  

2. Kwota stypendium zostanie określona przez  Komisję stypendialną  zgodnie ze 

złożonymi  wnioskami z zastrzeżeniem, że kwota jednorazowego stypendium dla 

ucznia/ studenta  nie może przekroczyć rocznej kwoty stypendium przyznanej  uczniom 

i studentom za wysokie wyniki w nauce. 

§ 11 

 1.  Komisję stypendialną Wójta Gminy Kosakowo reprezentują: 

1) przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Edukacji, 

2) pracownik Ref. ds. Oświaty – członek, 

3) dyrektor szkoły 

2. Podmiot, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3,  będzie corocznie reprezentował 

dyrektor jednej ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy 

Kosakowo.  

4. Posiedzenie komisji odbywa się w ciągu 15 dni po upływie terminu składania                                                                                                                                                              

wniosków. 

5. W szczególnych przypadkach przewodniczący komisji upoważniony jest do zwołania 

posiedzenia w innym terminie. 

6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział przewodniczący i 

jeden członek komisji. 



7. Komisja stypendialna sprawdza  wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje 

oceny merytorycznej wniosków. 

8. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie protokołu i listy rankingowej 

uczniów/studentów na stypendystów. 

9. Protokół i listę rankingową po odczytaniu i zaakceptowaniu podpisuje przewodniczący 

i wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu komisji. 

10. Przewodniczący komisji stypendialnej przedstawia Wójtowi Gminy Kosakowo 

protokół i listę rankingową. 

11. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kosakowo w 

formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów. 

12. Decyzja Wójta Gminy Kosakowo jest ostateczna i nie jest decyzją w rozumieniu 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego – nie przysługuje od niej odwołanie. 

13. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce  
dla uczniów z Gminy Kosakowo  

 

……………………………………. 
                                                                                                                                                                        Miejscowość data 

…………………………………… 
Imię nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………… 
Adres stałego zamieszkania 

…………………………………… 
Nr telefonu kontaktowego (wnioskodawcy) 

Wniosek 

o przyznanie stypendium  Wójta Gminy Kosakowo dla ucznia i studenta 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………................................. 

2. Data urodzenia ………………………………………… 3. PESEL …………………………………………... 

4. adres zameldowania ………………………………………………………......................................................... 

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

5. Kontakt ………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nazwa i adres szkoły/uczelni 

…………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. Rok nauki/studiów 

8. Klasa (w roku szkolnym, za który wnioskodawca ubiega się o stypendium) 

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

9. Osiągnięcia dodatkowe (konkursy, olimpiady przedmiotowe w roku szkolnym, za który wnioskodawca ubiega 

się o stypendium). 

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

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

………………………… 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                                  podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. 

2.          
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Kosakowo oraz zgodnie z §10 ust 13 Regulaminu przyznawania stypendiów za wysokie 

wyniki w nauce dla uczniów i studentów z Gminy Kosakowo podanie do publicznej wiadomości informacji na ten temat. 

 



                                                                                                         

………………………………………………………………………… 

                                                data                            podpis wnioskodawcy 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce  

dla uczniów z Gminy Kosakowo  
 

…………………………………. 
Miejscowość data  

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

Imię nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………… 
Adres stałego zamieszkania 

…………………………………… 
Nr telefonu kontaktowego (wnioskodawcy) 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium jednorazowego Wójta Gminy Kosakowo 

dla laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów/olimpiad na szczeblu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym 

1. Nazwisko i imię 

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

2. Data urodzenia 

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

3. PESEL 

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

4.  Adres zameldowania 

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

5. Kontakt 

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

6. Nazwa i adres szkoły/ uczelni ………………………………………………………………………… 

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

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

7. Rok nauki/studiów……………………………………………………………………………………... 

8. Osiągnięcia naukowe na arenie międzynarodowej (gdzie, które miejsce.)…………………………. 

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

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

……………………………………..     …………………………………. 

Miejscowość, data                                                                                                                                                           podpis 

wnioskodawcy 

Załączniki : 

1. 

2. 



Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Kosakowo oraz zgodnie z §8 ust 16 Regulaminu przyznawania stypendiów za 

wysokie wyniki w nauce dla uczniów i studentów z Gminy Kosakowo podanie do publicznej wiadomości informacji na ten temat. 

 …………………………………………………… 

                                                                                                   Data i podpis wnioskodawcy 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce  
dla uczniów z Gminy Kosakowo 

 

 

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW O STYPENDIUM 

 DLA UCZNIÓW STUDENTÓW 

kryteria punkty 

 Konkursy/ /olimpiady dla uczniów i studentów 

Laureat 

Finalista 

0,50 

0,30 

Poziom konkursu/olimpiady dla uczniów i studentów 

Międzynarodowy 

Ogólnopolski 

Ponadwojewodzki 

Wojewódzki  

1,00 

0,80 

0,50 

0,30 

Punkty dodatkowe dla studenci 

Publikacje,  

Autorstwo lub współautorstwo np:  wzoru 

użytkowego (patent)                
 

0,30 

0,50 

 

3. średnia ocen uczniów 

Uczeń  szkoły podstawowej   

5,80 – 5,85 

5,86– 5,90 

5,91– 5,95 

5,96 – 6,00 

Uczeń szkoły ponadpodstawowej 

5,50 – 5,62 

5,63 – 5,75 

5,76 – 5,88 

5,89 – 6,00 

 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

4.zachowanie ucznia 

Wzorowe 

 

Bardzo dobre  

0,10 

 

0,50 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce  

dla uczniów z Gminy Kosakowo 

 

 

 

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O 

STYPENDIUM  WÓJTA GMINY KOSAKOWO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 

 

 

…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

LP. KRYTERIA OCENY 

MERYTORYCZNEJ* 

LICZBA PUNKTÓW 

1. Konkursy/ olimpiady 

 

 

2. Poziom konkursu olimpiady 

 

 

3. Średnia ocen ucznia / punkty otrzymane 

za oceny (dotyczy studentów) 

 

 

4. Zachowanie ucznia 

 

 

5. Publikacje (dotyczy studentów) 

 

 

6. Autorstwo lub współautorstwo np:  wzoru 

użytkowego (patent)     (dotyczy studentów)           

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Podpis Członków Komisji: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce  

dla uczniów z Gminy Kosakowo  

 

 

 

LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW/STUDENTÓW 

DO STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Liczba punktów przyznanych uczniowi 

podczas oceny merytorycznej wniosku 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
* niepotrzebna skreślić 

 

                                                                                   ……………………………………….. 
            
                                                                                                                          Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 
 

 

Imiona  nazwiska Członków Komisji Stypendialnej dokonujących oceny merytorycznej wniosku: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 



 

 

 

 

UWAGA najważniejsze zmiany 

 

 

 

 

Najważniejsze zaproponowane zmiany w projekcie  regulaminu. 

1. podwyższono stawkę miesięcznego stypendium dla ; 

1) Szkół podstawowych łącznie z oddziałami gimnazjalnymi do 

200 zł- było 100 zł 

2) Szkól ponadpodstawowych do 250 zł - było 150 zł 

3) Studentów do 350 zł było 250 zł.  

2. Podwyższono minimalną średnia ocen dla uczniów. 

➢ W gimnazjach była średni 5 – jest 5,8   

➢ W szkołach ponadgimnazjalnych była średnia 4,8 zaproponowano 5,3 

➢ Nie zmieniono  średniej dla studentów była i jest 4,5 

Zestawienie liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Kosakowo: 

 

Liczba uczniów Średnia 

283 5,0 

89 5,5 

29 5,8 

Dane wskazuje, że średnia 5,0 jest na  zbyt niskim poziomie  

 

3. Określono maksymalną miesięczną kwotę stypendium lecz uwarunkowaną ją 

od liczby wniosków mających tę samą liczbę punktów.  

4. Odstąpiono od podawania sztywnej kwoty stypendium dla uczniów i 

studentów, którzy są finalistami,  laureatami olimpiad, konkursów 

międzynarodowych, ogólnopolskich, ale nie osiągają wyznaczonej średniej 

ocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


