
UCHWAŁA NR IX/70/2019
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy 
Świerczów

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 
z późn. zm.)w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy  Świerczów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków 
przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów, zmienionej uchwałą nr XX/96/2016 z dnia 
29 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie:

''Jednorazowe stypendium Wójta Gminy Świerczów przyznawane jest uczniom klas VIII szkół 
podstawowych i klas III gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Świerczów i uczących się w szkołach 
funkcjonujących na terenie Gminy Świerczów, z uwzględnieniem uregulowań § 3 i § 4.''

2. §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość jednorazowego stypendium pn. „Najlepszy z najlepszych” dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum

1) za zajęcie I miejsca – 1.000,00 zł,

2) za zajęcie II miejsca – 700,00 zł,

3) za zajęcie III miejsca – 400,00 zł.

3. §4 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wyniki w nauce i zachowaniu uzyskane w ciągu 5 lat nauki w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz 3 lat nauki w klasach I-III gimnazjum (maksymalnie 70 punktów). 

1) średnia ocen:

- 5,0 - 50 pkt, a za każdą 1/10 średniej powyżej 5,0 – 1 punkt,

2) zachowanie:

- wzorowe – 10 pkt,

- bardzo dobre – 8 pkt,

2. Za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich, 
piosenkarskich, itp. uzyskane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III gimnazjum (maksymalnie 
32 punkty).

1) w olimpiadach i konkursach gminnych : I miejsce - 3 pkt, II miejsce - 2 pkt, III miejsce - 1 pkt,

2) w olimpiadach i konkursach powiatowych: I miejsce - 6 pkt, II miejsce - 4 pkt, III miejsce - 2 pkt,

3) w olimpiadach i konkursach wojewódzkich: I miejsce -15 pkt, II miejsce - 13 pkt, III miejsce - 11  
pkt,

4) za udział w olimpiadach i konkursach wojewódzkich - 8 pkt,

3. Za osiągnięcia sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej i I-III gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

1) w zawodach gminnych : I miejsce - 3 pkt, II miejsce - 2 pkt, III miejsce - 1 pkt,

2) w zawodach powiatowych: I miejsce - 6 pkt, II miejsce - 4 pkt, III miejsce - 2 pkt,

3) w zawodach wojewódzkich: I miejsce - 15 pkt, II miejsce - 13 pkt, III miejsce - 11 pkt,
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4) za udział w zawodach wojewódzkich - 8 pkt;

4. Za aktywną działalność społeczną w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III gimnazjum 
(maksymalnie 12 punktów).

1) w samorządzie szkolnym - maksymalnie 2 pkt,

2) w organizacjach uczniowskich (SKS, zespoły artystyczne, koła zainteresowań, itp.) – maksymalnie 
2 pkt,

3) na rzecz szkoły i środowiska – maksymalnie 8 punktów (w tym: promowanie szkoły na zewnątrz, 
udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, praca w wolontariacie, czynny udział 
w akademiach i apelach, itp. - za każdy rodzaj działalności maksymalnie 2 pkt).”.

4. §6 otrzymuje brzmienie:

„Jednorazowe stypendia będą wypłacane do końca danego roku szkolnego”.

5. Zmieniony Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Paduch
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Załącznik do uchwały Nr IX/70/2019
z dnia 13 czerwca                               

                 Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów

I. Informacje o uczniu ubiegającym się o przyznanie jednorazowego stypendium
                                            pn. ,,Najlepszy z najlepszych”

1. Imię i nazwisko ucznia
 ……………………………………………....….......................................................................................
2. Adres ucznia
….......................………………………………………………………..…………………………..…....
3. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów
………………………………….………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………..…......................................
4. Nazwa i adres szkoły
…………………………………………………………………………………........................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………....... .... ..... .....................................
II. Wyniki w nauce i zachowaniu uzyskane w ciągu 5 lat nauki dla szkoły podstawowej
w klasach IV-VIII oraz 3 lat nauki dla gimnazjum w klasach I-III (maksymalnie 70 punktów)
1. Średnia ocen: ……………………………………………… liczba punktów …………......…
2. Ocena z zachowania: …………............................................. liczba punktów ………...……..

III. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich,
piosenkarskich, itp. uzyskane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i I–III gimnazjum
(maksymalnie 32 punkty)
1. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla gminnego
…………………………………….………………...................................................................................
…......……………………………………………… miejsce ……………. liczba punktów…………….
2. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla powiatowego
…...................................................................................………………………………….………………
…......……………………………………………… miejsce ……………. liczba punktów…………….
3. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla wojewódzkiego
…............................................................................…………………………………......................…......
…………………………………………..........…… miejsce ……………. liczba punktów…………….
4. Nazwa olimpiady/konkursu szczebla wojewódzkiego
…......………………………………..…………….... …………………………………………………..
………...…............................................................................…liczba punktów za udział……....…........

IV. Osiągnięcia sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w klasach IV–VIII szkoły
podstawowej i I–III gimnazjum (maksymalnie 32 punkty)
1. Nazwa zawodów szczebla gminnego
…............................................................…………………………………………….…...........................
……………………………………………...........… miejsce ……………. liczba punktów…………….
2. Nazwa zawodów szczebla powiatowego
….................................................................…………...…………………………………………..…......
…………………………………………..........…… miejsce ……………. liczba punktów…………….
3. Nazwa zawodów szczebla wojewódzkiego
….....................................................................…......…………………………………….………..…......
…………………………………………..........…… miejsce ……………. liczba punktów…………….
4. Nazwa zawodów szczebla wojewódzkiego
…....................................................................…….....…………………………………………………...
………………………………………………......…..………...……liczba punktów za udział……....…..
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V. Osiągnięcia w działalności społecznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I–III 
gimnazjum (maksymalnie 12 punktów)
1. W samorządzie szkolnym:
………………………………..…….…………………………………… …..…...................................
…………………………………………………….……………………................................................
…………………………………………………………………………….……. liczba punktów ……
2. W organizacjach uczniowskich:
……………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………….…….…….liczba punktów …….
3. Na rzecz szkoły i środowiska:
………………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….……..…….. liczba punktów ……..

VI. Liczba punktów ogółem
 …………………………………………………………………….…..….
…………………………….. ….………………..……………………
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z ubieganiem się o stypendium Wójta Gminy Świerczów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

……………………………………………………..

(data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że :

1.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  procesu  rekrutacji  jest  Urząd  Gminy  Świerczów,
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887
818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3.  Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Odbiorcą danych  może  być  podmiot  działający na zlecenie  administratora  danych,  tj.  podmiot  świadczący usługi  IT
w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6.  Dane  zgromadzone  w  procesach  rekrutacyjnych  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  Osobie,  której  dane dotyczą  przysługuje  prawo dostępu do swoich  danych  osobowych,  żądania ich sprostowania  lub
usunięcia.  Wniesienie  żądania  usunięcia  danych  jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  udziału  w  procesie  rekrutacji
prowadzonym  przez  Urząd  Gminy  Świerczów.  Ponadto  przysługuje  jej  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8.  Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych
na niezgodne z prawem przetwarzanie  jej  danych osobowych.  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi  z tym,
że prawo  wniesienia  skargi  dotyczy  wyłącznie  zgodności  z  prawem  przetwarzania  danych  osobowych,  nie  dotyczy
zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.”
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