Załącznik do uchwały Nr XXXI/204/2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 października 2021 r.

REGULAMIN
Zasady udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej,
artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez
Powiat Nidzicki
§ 1.1. W uznaniu za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe
ustanawia się stypendium Powiatu Nidzickiego dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
2. Stypendium przyznaje się uczniom za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy
się w roku składania wniosków.
3. Celem świadczeń o charakterze motywacyjnym jest:
1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sztuce oraz sporcie osiąganych przez uczniów
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki.
2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym.
3) zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz
rozwijania swoich umiejętności, zdolności i talentów artystycznych.
4) zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach, zawodach
i olimpiadach na
szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, a tym samym promowania Powiatu
Nidzickiego.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) stypendium Powiatu Nidzickiego -rozumie się przez to stypendium za wybitne wyniki
w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe, zwane dalej stypendium
naukowym, stypendium artystycznym i sportowym albo stypendiami.
2) szkole - rozumie się przez to szkoły bądź placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
3) uczniach - rozumie się przez to uczniów uczących się w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
4) regulaminie-rozumie się przez to Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
i sportowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.

§ 3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium za osiągnięcia naukowe;
2) stypendium za osiągnięcia artystyczne;
3) stypendium za osiągnięcia sportowe.
§ 4. 1. Stypendium za osiągnięcia naukowe mogą otrzymać raz w roku szkolnym uczniowie,
którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż:
1) dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 5,0;
2) dla uczniów technikum - 4,8;
3) dla uczniów szkół branżowych - 4,5;
2. Stypendium za osiągnięcia naukowe mogą otrzymać raz w roku szkolnym uczniowie szkoły
podstawowej:
1) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, którym sporządzono roczną opisową ocenę
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych , którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty
w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
2) uczniowie klas IV-VIII, którzy uzyskali średnią ocen wynoszącą minimum 4,8.
3. Karta punktacyjna średniej ocen stanowi załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniom, którzy:
1) są laureatami (miejsce pierwsze, drugie i trzecie) w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125
z późn. zm.) na szczeblu krajowym i międzynarodowym, bez spełniania wymogów ust.1
lub 2.2.
2) są finalistami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu krajowym
i międzynarodowym organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125
z późn. zm.) i spełniają wymogi ust.1 lub 2,
3) są laureatami i finalistami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)
i spełniają wymogi ust.1 lub 2,
4) uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce np. posiadają swoje publikacje
naukowe, współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia
w konkursach innych, niż organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 2 na szczeblach wojewódzkich i spełniają warunki określone w ust. 1 lub 2.

4. Za osiągnięcia naukowe przyznawane są punkty w trzech kategoriach:
1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym;
2) II kategoria – na szczeblu ogólnopolskim;
3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim;
5. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 4 przyznane są punkty
w następujący sposób:
1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 15 punktów;
2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 10 punktów;
3) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 5 punktów;
6. Punkty, o których mowa w ust. 5 za osiągnięcia określone w ust. 4, nie ulegają sumowaniu.
7. W przypadku uczniów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, w
pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen.
§ 5. 1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniom, którzy uzyskali w
roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4 i posiadają
wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
1) sztuk plastycznych;
2) muzyki i śpiewu;
3) teatru i filmu;
4) literatury.
2. Za indywidualne osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach,
odrębnie dla każdego z rodzaju osiągnięć:
1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym;
2) II kategoria – na szczeblu krajowym;
3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym (obejmującym obszar większy
niż jedno województwo).
3. Za zespołowe osiągnięcia artystyczne (wyróżnienia i nagrody) przyznawane są punkty tylko
w kategorii I na szczeblu międzynarodowym.
4. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 2 przyznaje się punkty
w następujący sposób:
1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 15 punktów;
2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 10 punktów;
3) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 5 punktów.
5. Punkty, o których mowa w ust. 4 za osiągnięcia określone w ust. 2, nie ulegają sumowaniu.

§ 6. 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe, może być przyznane raz w roku szkolnym
uczniowi reprezentującemu szkołę, za wybitne osiągniecia w dziedzinie sportu organizowanym
przez Szkolny Związek Sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) w roku w którym składany jest wniosek uzyskał co najmniej średnią ocen 3,5 i spełnia
jedno z niżej wymienionych kryteriów poziomu sportowego:
A. w konkurencjach indywidualnych:
a. zajął miejsce I – III w ogólnopolskich lub wojewódzkich zawodach sportowych
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
b. zajął miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach
sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
B. w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe
i biorą czynny udział w rozgrywkach:
a. zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy,
b. zajęli miejsce I – III w wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy.
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) dyrektorzy, wychowawcy klas szkoły, w porozumieniu z nauczycielem w-f do której
uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku;
2) rodzice i opiekunowie prawni;
3) stowarzyszenia twórców oraz inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną
w dziedzinie twórczości artystycznej;
4) trenerzy, przedstawiciele klubów lub organizacje pozarządowe;
5) pełnoletni uczniowie.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23 w terminie do 20 lipca każdego roku (za dzień
złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu lub dostarczenia do Biura Obsługi Klienta).
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) opinię wychowawcy klasy lub opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego;
2) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.
3) uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne;
4) oświadczenie (w przypadku osób małoletnich także przedstawiciela ustawowego) wraz
z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania Stypendium Rady Powiatu w Nidzicy w ramach lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nidzickiego;
5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane wnioskującym o stypendia.

8. Każdy uczeń może otrzymywać raz w roku szkolnym tylko jedno stypendium finansowane
z budżetu Powiatu Nidzickiego.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Opiniująca składająca
się z trzech przedstawicieli Komisji Stałej Rady Powiatu w Nidzicy, właściwej ds. oświaty.
2. Komisja przy opiniowaniu złożonych wniosków bierze się pod uwagę najwyższe osiągniecie
ucznia.
3. Z przebiegu posiedzenia Komisji opiniującej sporządza się opinię którą podpisują biorący
udział w posiedzeniu członkowie Komisji opiniującej, która jest przekazywana Zarządowi
Powiatu.
4. Wnioski niekompletne lub niespełniające kryteriów formalnych, określonych w Regulaminie
oraz złożone po terminie, nie podlegają opiniowaniu przez Komisję.
5. Wnioski odrzucone nie podlegają zwrotowi.
6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu w Nidzicy.
7. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 9. 1 Wysokość indywidualnego jednorazowego stypendium wynosi:
a) za osiągnięcia indywidualne:
1) 800,00 zł. dla uczniów szkoły podstawowej,
2) 1 000,00 zł dla ucznia szkoły ponadpodstawowej.
b) za osiągnięcia zespołowe stypendium dla każdego członka zespołu/drużyny plus rezerwowi
zawodnicy zgodnie z regulaminem w danej dyscyplinie np. piłce nożnej, koszykówce itp.,
którzy spełniają warunki określone w regulaminie, wynosi 300,00 zł.
2. Stypendyści, oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 otrzymują dyplom, który
wręczany jest w sposób uroczysty.
3. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia stypendium uczniowie oraz wnioskodawcy
zostają powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub mailowo.
4. Zarząd Powiatu informacje o uczniach, którym przyznano stypendium, podaje
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 10. Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga zachowania formy jego uchwalenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA PUNKTACYJNA ŚREDNIEJ OCEN UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM
ZA OSIAGNIECIA NAUKOWE

1. Dla uczniów liceum ogólnokształcącego
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2. Dla uczniów technikum
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3. Dla uczniów szkół branżowych
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4. Dla uczniów szkoły podstawowej *
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*nie dotyczy uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie stypendium
☐ naukowego

☐ artystycznego

☐ sportowego

WNIOSKODAWCA
☐ pełnoletni kandydat
☐ prawny opiekun

☐ dyrektor szkoły
☐ wychowawca/trener

☐ prezes klubu/organizacji
☐ inny podmiot

Nazwisko
Imię
Adres korespondencyjny
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem przyznawania
stypendium.

KANDYDAT
Nazwisko
Imię lub imiona
PESEL
Adres stałego zameldowania
Adres korespondencyjny
Telefon

Numer rachunku bankowego
oraz imię i nazwisko
właściciela

SZKOŁA
Nazwa
Adres
Telefon
Klasa
Średnia ocen*

Podpis

Czy kandydat w minionym roku
szkolnym ukończył szkołę ☐ TAK
ponadpodstawową?

☐ NIE

Potwierdzenie dyrektora szkoły Podpis i pieczątka szkoły:

KLUB/ORGANIZACJA
Nazwa
Adres
Telefon
Dyscyplina
Sportowa/Artystyczna
Prezes klubu/organizacji

Podpis i pieczątka:

UZASADNIENIE WNIOSKU I OPIS WYNIKÓW
ORAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY:

ZAŁĄCZNIKI
Świadectwo szkolne,
Ine …

*nie dotyczy uczniów klas I-III szkoły podstawowej

……………………………

……………………………

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwanych dalej RODO) informujemy, że w związku z realizacją zadania polegającego na przyznaniu
stypendium sportowego będzie przetwarzany następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko
stypendysty, PESEL, imiona, nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania/zameldowania, nr
telefonu, nazwę klubu/stowarzyszenia do którego przynależy stypendysta, numer konta bankowego i nazwę
właściciela oraz wizerunek. W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Nidzicki. Z Administratorem można skontaktować się pod
nr tel. +48 89 625 32 79, poprzez adres e-mail sekretariat@powiatnidzicki.pl lub pisemnie na adres siedziby:
Traugutta 23,13-100 Nidzica.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem
e-mail: iod@powiatnidzicki.pl, tel. +48 89 625 23 84.
3. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie stypendium przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 c w
zw. art. 6 ust. 1 d RODO oraz Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie przyjęcia powiatowego programu
stypendialnego za szczególne osiągniecia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.
4. Administrator udostępnia dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium, tylko
podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium będą przechowywane przez czas
wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przyznania w/w
stypendium, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Przy składaniu wniosku musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe zgodnie z zakresem określonym we
wzorze wniosku o przyznaniu w/w stypendium. Niepodanie danych, wymaganych przepisami określonymi
w Uchwale Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne
osiągniecia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki skutkować będzie niemożliwością rozpatrzenia wniosku.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
……………….………………………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy/ stypendysty i pozostałych członków rodziny powyżej 16 roku życia, których dane dotyczą)

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Nidzickiego, danych osobowych zawartych we wniosku o
przyznanie stypendium do celów związanych z realizacją w/w stypendium.
………….……………………………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy/ stypendysty i pozostałych członków rodziny powyżej 16 roku życia, których dane dotyczą)
Administrator danych osobowych

