
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/238/2017 

RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zasad przyznawania stypendium za osiągnięcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum 

prowadzonego przez Miasto Jordanów, które od 1 września 2017 r. jest włączone do Szkoły Podstawowej 

w Jordanowie 

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, uczniom gimnazjum może być przyznane 

stypendium. 

§ 2.  Tryb ubiegania się o stypendium, zasady i kryteria jego przyznania określone są w regulaminie, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium, o którym mowa w § 1, ustalana jest 

corocznie w budżecie Miasta Jordanowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa. 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Krystyna Firek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 maja 2017 r.

Poz. 3515



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVII/238/2017 

Rady Miasta Jordanowa 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DLA 

UCZNIÓW GIMNAZJUM PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO JORDANÓW, KTÓRE OD 

1 WRZEŚNIA 2017 r. JEST WŁĄCZONE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE 

§ 1.  Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie gimnazjum położonego na terenie Miasta 

Jordanowa oraz włączonego do Szkoły Podstawowej w Jordanowie. 

§ 2. 1. Stypendystą może zostać uczeń klasy III gimnazjum, który spełnia co najmniej trzy z następujących 

kryteriów: 

1) uzyskał średnią ocen w każdym roku (w klasach I – III) co najmniej – 4,25; 

2) otrzymał z zachowania w każdym roku (w klasach I-III) ocenę wzorową lub bardzo dobrą; 

3) uzyskał co najmniej 75 % z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania z egzaminu gimnazjalnego; 

4) miał osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych w toku nauki w szkole; 

5) aktywnie uczestniczył w pracy organizacji szkolnych, pozaszkolnych lub działał jako wolontariusz na rzecz 

innych ludzi w toku nauki w szkole. 

2. Nad przebiegiem czynności związanych z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie stypendium czuwa 

Komisja, w skład, której wchodzą: 

1) dyrektor/wicedyrektor szkoły – przewodniczący Komisji; 

2) wychowawcy klas trzecich; 

3) opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (nie będący uczniem klasy trzeciej). 

3. Kandydatem do stypendium zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów, zgodnie 

z opracowanymi kryteriami. 

4. Przyjmuje się następujące kryteria punktowania za poszczególne osiągnięcia: 

1) średnia ocen w każdym roku nauki (w klasach I-III): 

4,25-4,50 – 5 pkt 

4,51-4,74 – 10 pkt 

4,75-4,99 – 15 pkt 

5,00 i powyżej– 20 pkt 

2) zachowanie w każdym roku nauki (w klasach I-III): 

wzorowe  – 10 pkt. 

bardzo dobre – 5 pkt. 

3) wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

liczba przyznanych punktów jest równa średniej liczbie uzyskanych % z wszystkich części egzaminu, 

4) osiągnięcia w konkursach: 

Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty : 

laureat – 15 pkt 

finalista – 10 pkt 
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kwalifikacja do etapu rejonowego – 5 pkt. 

Konkursy, zawody sportowe oraz artystyczne zewnątrzszkolne 

Ranga konkursu/zawodów/ I miejsce II-III miejsce wyróżnienie 

Ogólnopolski 10 8 5 

Wojewódzki 8 5 3 

Powiatowy 5 2 1 

Zawody międzynarodowe  15 

Konkursy i zawody szkolne /Ekspert Roku i inne konkursy  naukowe/: 

I miejsce – 3 pkt. 

II miejsce – 2 pkt. 

III miejsce – 1 pkt 

5) praca społeczna: 

zaangażowanie w pracę w organizacjach szkolnych –  od 2 do 5  pkt za każdy rok, 

zaangażowanie w pracę w organizacjach pozaszkolnych–  od 2 do 5  pkt za każdy rok, 

wolontariat  –  od 2 do 5  pkt za każdy rok. 

§ 3.  Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Jordanowa. 

§ 4.  Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym. 

§ 5.  Stypendium jest wypłacone rodzicom lub opiekunom prawnym na konto bankowe przez nich 

wskazane lub w kasie Urzędu Miasta Jordanowa. 

§ 6. Stypendium dla ucznia przyznaje się w kwocie nie większej niż 500 zł. 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA ORAZ WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA 

§ 7. 1.  Termin składania wniosku o przyznanie stypendium ustala się na 5 dni przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

2. Wniosek należy złożyć w  sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie rozpatrywany. 

§ 8. 1.  Wniosek o stypendium dla najlepszego ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 3 w danym roku 

szkolnym składa dyrektor/wicedyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający uzyskanie wysokiego wyniku w nauce; 

2) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia, 

3) dokumenty potwierdzające aktywne uczestnictwo ucznia w pracy organizacji szkolnych, pozaszkolnych lub 

potwierdzenie jego działalności jako wolontariusza na rzecz innych ludzi w toku nauki w szkole. 

3. Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9.  Decyzję o przyznaniu i kwocie stypendium Burmistrz Miasta Jordanowa wydaje w formie 

zarządzenia. 

§ 10.  Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie i w formie wymaganej do jego 

przyjęcia. 
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§ 11.  W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Burmistrz Miasta 

Jordanowa na wniosek dyrektora/wicedyrektora szkoły, może cofnąć przyznane jednorazowo  stypendium. 

§ 12.  Wypłata stypendium powinna się odbyć do zakończenia roku szkolnego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Krystyna Firek 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu  

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe lub artystyczne 

1. Imię i nazwisko ucznia 

……………………………………………………………………… 

2. Nazwa szkoły do której uczeń  uczęszcza 

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

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

3. Klasa 

………………………………………… 

4. Imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów: 

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

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

5. Osiągnięcia w nauce: 

1) średnia ocen: 

a) klasa I gimnazjum …………….… 

b) klasa II gimnazjum ……………... 

c) klasa III gimnazjum …………….. 

2) ocena z zachowania: 

a) klasa I gimnazjum …………….… 

b) klasa II gimnazjum ……………... 

c) klasa III gimnazjum …………….. 

3) osiągnięta liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego ……………………. 

4) osiągnięcia uzyskane w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub 

sportowych w toku nauki: 

1) ………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………. 

4) …………..………………………………………… ……………………………….. 

5) praca społeczna – liczba pkt: 

a) klasa I gimnazjum …………….… 

b) klasa II gimnazjum ……………... 

c) klasa III gimnazjum …………….. 
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………………………………………………. 

Miejscowość, data czytelny podpis dyrektora 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Krystyna Firek 
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