
Uchwała Nr LIV/392/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo                       

za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo. 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                       

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) w zw. z art. 72 ustawy z dnia                              

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2029 ze zm.) 

i Uchwały Nr LIX/207/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 2018r.  w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Mając na uwadze kształtowanie potencjału intelektualnego mieszkańców Gminy Kosakowo, 

sprzyjając rozwojowi Gminy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo określa się regulamin przyznawania 

stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów i studentów z Gminy Kosakowo stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc Uchwała LIX/208/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce                 

dla uzdolnionych uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi                 

w życie dniem 01 września 2021 roku. 
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/392/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo 

 

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 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

1. Uczniach szkół podstawowych - należy przez to rozumieć 

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

w publicznych szkołach podstawowych mieszczących się na terenie gminy Kosakowo. 

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. 

2. Uczniach szkoły ponadpodstawowej należy przez to rozumieć: 

uczniów zameldowanych minimum pół roku w gminie Kosakowo uczęszczających                    

do publicznych szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości.  

3. Studentach dziennych publicznych uczelni należy przez to rozumieć: 

Studentów 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 20 lipca 2018r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 478 ze zm.).  

4. Konkursach, olimpiadach przedmiotowych należy rozumieć organizowane przez 

Kuratora Oświaty lub zlecone przez niego organizowanie i przeprowadzenie 

przedmiotowych konkursów podmiotowi prowadzącemu działalność edukacyjną. 
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5. Konkursach - rozumie się przez to organizowane o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim  

a) interdyscyplinarne - elementy treści podstaw programowych różnych 

przedmiotów lub bloków tematycznych, 

b) przedmiotowe - poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu 

przewidzianego w ramowym planie nauczania, 

c) tematyczne -treści związane z wybranym przedmiotem lub blokiem 

przedmiotowym. 

6. Zaświadczeniu laureata lub finalisty konkursu – należy przez to rozumieć dokument 

wydany przez kuratora właściwego ze względu na siedzibę szkoły. 

7. Olimpiadach  należy przez to rozumieć trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim  

a) pierwszego stopnia - szkolne i międzyszkolne  

b) drugiego stopnia – okręgowe 

c) trzeciego stopnia- centralne. 

8. Olimpiada obejmuje wiedzę: 

a) interdyscyplinarną obejmującą elementy treści podstaw programowych różnych     

przedmiotów,  

b) przedmiotową obejmującą i poszerzającą treści podstawy programowej jednego 

przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,  

c) z przedmiotów dodatkowych obejmujących wiedzę z przedmiotów, które mogą 

być nauczane jako przedmiot dodatkowy. 

9. Zaświadczeniu laureata lub finalisty olimpiady – należy przez to rozumieć dokument 

wydany przez  komitet główny   olimpiady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną w składzie 

określonym w §14 ust 1 niniejszego regulaminu. 

11. Stypendium - należy przez to rozumieć środki finansowe przekazywane uczniom 

/studentom miesięcznie za poprzedni rok szkolny /rok akademicki,  za wysokie wyniki 

w nauce. 

12. 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. 
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13. Okres półrocznego zameldowania - liczony jest od dnia następnego po upływie składania 

wniosków o przyznanie stypendium.  

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem - dokumenty dołączone do wniosku 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający lub osobę 

potwierdzającą, że jest jej znana treść oryginału w taki sposób, że może poświadczyć 

tożsamość dokumentów. Czynność ta rozpatrywana będzie jako oświadczenie wiedzy. 

Do dokonania czynności poświadczenia za zgodność z oryginałem nie jest konieczne 

odrębne, szczególne pełnomocnictwo. 

§3 

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

a) uczniów szkół podstawowych. 

b) uczniów szkół ponadpodstawowych  

c) studentów  

2. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na daną grupę 

stypendystów, komisja może je przeznaczyć na zwiększenie kwoty stypendium dla grupy 

z największą liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.  

§4 

Ustanawia się:  

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

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 

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: 

a) do 30 września uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

b) do 31 października studenci. 

5. Stypendia są wpłacane na podane we wniosku konto. 
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6. Stypendium przyznawane jest w terminie 30 dni od dnia posiedzenia komisji 

stypendialnej rozpatrującej wnioski. 

7. Przed pierwszą wypłatą stypendysta, któremu przyznano stypendium składa w Urzędzie 

Gminy Kosakowo terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji oświadczenie osoby 

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

8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

Warunki przyznawania stypendium uczniom szkół podstawowych 

§6 

1. Warunkiem ubiegania się uczniów szkół podstawowych o stypendium miesięczne jest:  

a) średnia ocen nie niższa niż - 5,8 

b) dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 1)  

c) dostarczenie oryginału świadectwa wraz z kserokopią, które potwierdzi wyniki 

w nauce, 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów wraz z kserokopiami, o których mowa 

w § 2 ust. 6 i 9 regulaminu. 

2. O stypendium wnioskować mogą: 

a) uczniowie 

b) dyrektorzy szkół 

c) rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

3. W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych przy jednakowej liczbie punktów 

o przyznaniu stypendium decydować będzie; 

a) zaokrąglenie wyników do części tysięcznych, 

b) dodatkowe osiągnięcia o których mowa w § 2 pkt 5 i 7 

4. 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 
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§7 

1. Ustala się stałą miesięczną pulę środków finansowych przeznaczonych na stypendia                  

dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 2000,00 zł.  

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

wszyscy uczniowie, lecz kwotę miesięczną o której mowa w §7 ust 1 regulaminu, dzieli 

się na wszystkie wnioski. 

 

Warunki przyznawania stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych 

§8 

1. Warunkiem ubiegania się uczniów szkół ponadpodstawowych o stypendium miesięczne, 

odbywających naukę w trybie dziennym jest:  

a) średnia ocen nie niższa niż – 5,3 

b) dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 1)  

c) dostarczenie oryginału świadectwa wraz z kserokopią, która potwierdzi wyniki 

w nauce, 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów wraz z kserokopiami, o których mowa 

w § 2 ust 6 i 9 regulaminu. 

2. O stypendium wnioskować mogą: 

a) uczniowie                                                                                                                                                                                                                                

b) dyrektorzy szkół 

c) rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

3. W odniesieniu do uczniów szkół ponadpodstawowych przy jednakowej liczbie punktów 

o przyznaniu stypendium decydować będzie; 

a) zaokrąglenie wyników do części tysięcznych, 

b) dodatkowe osiągnięcia o których mowa w § 2 ust.5 i 7  

4. Wzór wyliczania 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 
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§9 

1. Ustala się stałą miesięczna pulę środków finansowych przeznaczonych na stypendia                 

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

2. 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 regulaminu, dzieli 

się na wszystkie wnioski. 

 

Warunki przyznawania stypendium studentom 

§10 

1. Warunkiem ubiegania się studentów studiujących w trybie dziennym, o stypendium 

miesięczne jest spełnienie wymagań czyli: 

a) uzyskanie średniej ważonej ocen według punktów ECTS powyżej 90% maksymalnej 

możliwej do uzyskania według skali ocen obowiązującej na danej uczelni, 

b) terminowe dostarczenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium (załącznik 

nr 1),  

c) oficjalny dokument potwierdzający uzyskane oceny i pkt ETCS ze wszystkich 

przedmiotów zakończonych egzaminem (np. kserokopia indeksu studenta, 

kserokopia karty egzaminacyjnej studenta, zaświadczenie z uczelni, w którym 

wymienione zostaną wszystkie przedmioty zakończone egzaminem), 

d) dokument zawierający informację o skali obowiązujących ocen na danej uczelni 

(np. statut).  

2. W odniesieniu do studentów przy jednakowej liczbie punktów o przyznaniu stypendium 

decydować będzie: 

a) zaokrąglenie wyników do części tysięcznych, 

b) dodatkowe osiągnięcia o których mowa w § 12 ust.1, 2 i 3. 

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

tłumaczenie na język polski.  

4. Wzór wyliczenia 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) 
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5. W przypadku 2 ocen końcowych z przedmiotu (np. wykład + ćwiczenia) ustala się średnią 

arytmetyczną. 

6. 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 

§11 

1. Ustala się stałą miesięczną pulę środków finansowych przeznaczonych na stypendia                 

dla studentów w kwocie 3 500,00 zł.  

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

wszyscy uczniowie, lecz kwotę miesięczną o której mowa w §11 ust 1, dzieli się                      

na wszystkie wnioski. 

3. Studentom, którzy po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuują naukę na drugim 

kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia                        

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może 

zatem otrzymać stypendium osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem 

zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.  

§12 

1. Za osiągnięcia naukowe uważa się: 

a) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, np: wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego, 
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b) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, monografii naukowych 

w czasopismach naukowych lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, 

z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych, 

c) nagrody indywidualne uzyskane w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym 

z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji, 

d) udział w innowacyjnych projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez 

uczelnię, 

e) udział w innowacyjnych projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we 

współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi, 

f) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których 

uczestniczyli prelegenci co najmniej z trzech ośrodków akademickich. 

2. Za osiągnięcia artystyczne uważa się: 

a) autorstwo lub współautorstwo w wykonaniu utworu muzycznego zaprezentowanego 

na przeglądzie, festiwalu, koncercie o znaczeniu co najmniej krajowym,  

b) autorstwo lub znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego w tym 

filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o zasięgu co najmniej 

krajowym (reżyseria, autorstwo scenografii, zdjęć, rola pierwszoplanowa                            

lub drugoplanowa w filmie), 

c) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego                             

na wystawie, galerii albo w przestrzeni publicznej,  

d) indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury 

o znaczeniu krajowym, międzynarodowym. 

3. Za osiągnięcia w sporcie uważa się zajęcie co najmniej 3 miejsca w rywalizacji 

indywidualnej lub drużynowej w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

§ 13 

1. Dokumentowanie osiągnięć naukowych: 

a) strony monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierające imiona 

i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej                                  

lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok 

wydania, 

b) potwierdzony przez uczelnię dokument o procentowym wkładzie autorskim studenta 

w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, 

wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa, 
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c) dokument potwierdzający udział w projekcie badawczym zawierający informacje 

o okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie 

realizowanych przez niego zadań, 

d) dokument potwierdzający udział studenta w konferencji naukowej i wygłoszeniu 

referatu naukowego przez studenta, 

e) dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie. 

2. Dokumentowanie osiągnięć artystycznych: 

a) broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy                       

lub spektaklu, 

b) dokument potwierdzający prezentację dzieła artystycznego, 

c) dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie.  

3. Dokumentowanie osiągnięć sportowych: 

a) dokument potwierdzający uzyskanie przez studenta wyniku sportowego. 

§ 14 

 1.   Komisję stypendialną Wójta Gminy Kosakowo reprezentują: 

a) przewodniczący/a Komisji ds. Społecznych i Edukacji, 

b) pracownik Ref. ds. Oświaty – członek, 

c) dyrektor szkoły. 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu 

komisji. 

3. Podmiot, o którym mowa w § 14 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 ( załącznik nr 5). 

9. Protokół i listę rankingową podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie obecni                    

na posiedzeniu komisji.  
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10. Przewodniczący komisji stypendialnej przedstawia Wójtowi Gminy Kosakowo protokół 

i listę rankingową celem zatwierdzenia. 

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

Kodeksu Postępowania Administracyjnego – nie przysługuje od niej odwołanie.  

12. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów 

i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie 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 ………………………………………………………......................................................... 

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

3. Kontakt (e-mail) …..……………………………………………………………………………………………. 

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 zgodne dla uczniów z §2 ust 5 i 7,  dla studentów z §12 ust 1,2 i 3 

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

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

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

Załączniki: 

1. 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 §13 ust 12 Regulaminu przyznawania stypendiów za 

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

2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam 1 się z treścią klauzuli 
informacyjnej, widniejącej na stronie www. bip.kosakowo.pl. w zakładce Urząd Gminy -ogłoszenia, w tym z przysługującym prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

                                                                                                                    

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

Miejscowość, data                                                                                                                                                       podpis wnioskodawcy 

 

 
  

 
1 niepotrzebne skreślić. 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych 

uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

w Gminie Kosakowo 
 

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW O STYPENDIUM 

DLA UCZNIÓW 

kryteria punkty 

 Konkursy/ /olimpiady dla uczniów 

laureat 

finalista 

1,00 

0,50 

Poziom konkursu/olimpiady dla uczniów  

międzynarodowy 

ogólnopolski 

ponadwojewódzki 

wojewódzki  

1,00 

0,80 

0,50 

0,30 

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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych 

uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

w Gminie Kosakowo 

 

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW O STYPENDIUM 

DLA STUDENTÓW 

kryteria punkty 

Punkty dodatkowe dla studenci 

 

Osiągnięcia naukowe 

 

autorstwo lub współautorstwo wynalazku, np: wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego, 

 

1,00 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych 

monografii naukowych w czasopismach naukowych lub w 

formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z 

wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych, 

 

 

0,90 

nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu  

a) międzynarodowym 

b) krajowym, 

z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach 

konferencji. 

 

0,80 

0,70 

udział w innowacyjnych projektach badawczych 

realizowanych samodzielnie  przez uczelnię  

 

0,60 

udział w innowacyjnych projektach badawczych 

realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi 

uczelniami w tym zagranicznymi 

 

0,50 

referaty własne wygłoszone samodzielnie na 

konferencjach naukowych, w których uczestniczyli: 

a) prelegenci co najmniej z trzech ośrodków 

akademickich, 

b) w których uczestniczyli prelegenci polskich 

ośrodków akademickich, 

 

 

 

0,40 

 

0,30 

osiągnięcia artystyczne  

Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego 

zaprezentowanego na wystawie, galerii albo w przestrzeni 

publicznej 

 

1,00 



 

Indywidualna autorska wystawa plastyczna 

zorganizowana przez instytucję kultury o znaczeniu; 

a) krajowym,  

b) międzynarodowym, 

 

 

1,00 

0,90 

autorstwo lub współautorstwo w wykonaniu utworu 

muzycznego zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu, 

koncercie o zasięgu co najmniej krajowym. 

 

0,90 

autorstwo lub znaczący udział w powstaniu utworu 

audiowizualnego w tym filmowego, zaprezentowanego na 

przeglądzie  lub festiwalu o zasięgu co najmniej 

krajowym.(reżyseria, autorstwo scenografii, zdjęć, rola 

pierwszoplanowa lub drugoplanowa w filmie) 

 

 

0,90 

osiągnięcia w sporcie  

zajęcie co najmniej 3 miejsca w rywalizacji indywidualnej 

lub drużynowej w rozgrywkach  

a) międzynarodowych 

za I miejsce 

za II miejsce 

za III miejsce 

b) ogólnopolskich 

za I miejsce 

za II miejsce 

za III miejsce 

 

 

 

1,00 

0,80 

0,60 

 

 

 

0,50 

0,40 

0,30 

 

 

 
  



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych 

uczniów i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

w Gminie 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. Średnia ocen ucznia / studenta - punkty 

otrzymane za oceny  

 

 

 Konkursy/ olimpiady 

 

 

2. Poziom konkursu olimpiady 

 

 

3. Dodatkowe osiągniecia studentów 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Podpis Członków Komisji: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów i 

studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

w Gminie 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. …………………………………… 


