UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 września 2019r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym
szkół, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
Na podstawie art. 12 pkt 10a z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1481) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym
szkół, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/Mariusz Kraszewski

Załącznik do Uchwały Nr IX/66/2019
z dnia 19 września 2019r.

Regulamin przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których
powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia edukacyjne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów uczniom szkół, dla których
powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne
osiągniecie edukacyjne, zwanych dalej Uczniami.
§ 2. Ustala się stypendia Starosty Nowodworskiego
1) Stypendium dla najlepszego ucznia z każdej ze szkół w danym roku szkolnym.
2) Stypendium dla laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju.
§3. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendiów Starosty Nowodworskiego, o których mowa
w §2:
1) stypendium ma charakter finansowy,
2) wysokość Stypendium w danym roku szkolnym określa Zarząd Powiatu Nowodworskiego
w zależności od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu,
3) stypendium przyznawane jest raz w roku po zakończeniu roku szkolnego,
4) stypendium dla najlepszego ucznia otrzymuje uczeń który uzyskał średnią ocen na
świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 5,0.
5) stypendium dla laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju otrzymuje uczeń
mający osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach organizowanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
( Dz. U. Nr 13, poz.125 ze zm.)
§4. Ustala się zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków o Stypendium Starosty
Nowodworskiego:
1) Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego
jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2) Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do
otrzymania Stypendium a w szczególności:
a) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen,
b) zaświadczenia lub dyplomy laureatów i finalistów konkursów, olimpiad i turniejów,
c) oświadczenie ucznia lub jego opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych
związanych z przyznanymi stypendiami.
3) Wnioski o przyznanie Stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B w terminie do 31 lipca danego roku
szkolnego.
4) Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Starosta Nowodworski.
5) Starosta Nowodworski wręcza nagrodzonym pamiątkowe dyplomy potwierdzające fakt
przyznania Stypendium Starosty.

§5.
1. Stypendia finansowane są z dochodów własnych powiatu nowodworskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Starosta
Nowodworski.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania stypendium
Starosty Nowodworskiego

WNIOSEK
O PORZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY NOWODWORSKIEGO
I. Dane ucznia
1. Imiona i nazwisko:…………………………………………………………..
2. Data urodzenia:………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………
4. Nazwa szkoły, do której uczęszcza:…………………………………………
5. Klasa:………………………………………………………………………...
6. Nazwa banku, numer konta oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które należy
przekazać stypendium.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
II. Uzasadnienie– wyszczególnienie osiągnięć ucznia …………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
III. Wykaz załączników ( potwierdzone za zgodność z oryginałem)
1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………

Nowy Dwór Mazowiecki,……………………

……………………………………..
( podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

