
 

 

UCHWAŁA NR XVII/185/2020 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały  

nr XXXIX/433/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów” 

Rada Miejska Skoczowa 

uchwala: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów oraz określa się Regulamin 

przyznawania stypendium w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających 

do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 5376



Załącznik do uchwały Nr XVII/185/2020 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów 

§ 1. 1.  Celem przyznawania stypendiów Gminy Skoczów w ramach „Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów”, zwanych dalej 

stypendiami, jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas V-VIII szkół 

podstawowych na terenie Gminy Skoczów. 

§ 2. 1.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przysługuje 

uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce w gminie w podziale na: 

1/ klasy V i VI 

2/ klasy VII i VIII 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom za indywidualny tytuł laureata (zdobywcy 

oficjalnych nagród) w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu różnych dziedzin nauki i wiedzy ogólnej 

na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, 

wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, zdobyty w ostatnim roku szkolnym. 

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przysługuje 

uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych 

nagród) w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu kultury i sztuki na 

szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, 

wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji kulturalnych o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym. 

4. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy 

w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł zdobywcy I – III lokaty w konkursach, turniejach, 

zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod 

patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo 

zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w sportowych zawodach rangi ogólnopolskiej 

lub wyższej. 

5. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali 

najwyższy wynik w gminie z egzaminu ósmoklasisty, nie mniej niż 90%. 

§ 3. 1.  Ustala się: 

1/ co najmniej 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 500,00 zł każde – za osiągnięcia, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

2/ co najmniej 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800,00 zł każde – za osiągnięcia, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 

3/ roczne stypendia o wartości do kwoty 800,00 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2, 

4/ 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800,00 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa 

w § 2 ust. 3, 

5/ 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800,00 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa 

w § 2 ust. 4, 

6/ co najmniej 5 jednorazowych rocznych stypendiów o wartości do kwoty 800,00 zł każde – za 

osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 5. 

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym. 
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§ 4. 1.  Z wnioskami o stypendium mogą występować rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.  

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1/ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia, 

o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, 

2/ zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka. 

3. Kompletne wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty 

w Skoczowie, w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium 

6. O przyznaniu stypendium decyduje Burmistrz Miasta Skoczowa po zapoznaniu się z opinią komisji 

stypendialnej. 

§ 5. 1.  Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Skoczowa po uzyskaniu opinii komisji stypendialnej 

powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa, w skład której wchodzi 5 osób. 

2. Klasyfikacji wniosków pod względem kompletności i spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 

dokonuje komisja stypendialna. 

3. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół. 
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Załącznik do Regulaminu przyznawania 

stypendium Gminy Skoczów 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium Gminy Skoczów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów” 

Skoczów, dnia ………………………… 

I.  Dane ucznia: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..……..................................... 

  

Adres do korespondencji: 

 kod pocztowy …………………… miejscowość …………................................................. 

 ulica …………………………………. …………..nr domu ……........................................ 

 nr mieszkania ………………. 

II.  Dane dotyczące przesłanek otrzymania stypendium: 

Szkoła i klasa, do której uczeń uczęszcza: 

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

Informacja dotycząca spełnienie warunków i szczególnych osiągnięć ucznia, o których mowa w § 2 

Regulaminu (nazwy wydarzeń, daty i zajęte miejsca itp.): 

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

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

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

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

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

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

 

…………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy i ucznia dla 

celów przyznania stypendium Gminy Skoczów. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO") 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Skoczowa z siedzibą przy Rynek 1, 43-430 

Skoczów. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.skoczow.pl, 

2) pod nr telefonu (33) 835-38-54 wew. 157, 
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3) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania stypendium Gminy Skoczów 

dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Miejski 

w Skoczowie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przyznania 

stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie 

Gminy Skoczów. 

 

(data i podpis opiekuna prawnego) 
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