
UCHWAŁA NR XXXII/237/2021 
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku z Uchwałą Nr XXXII/236/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 
25 maja 2021r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających 
naukę na terenie Gminy Rydzyna, Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie Stypendium 
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyny za wyniki w nauce, zwanego w dalszej części „stypendium”, a także 
zakres i tryb udzielania tej pomocy. 

§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium, uprawnieni są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, 
pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden 
z następujących warunków: 

1) najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich 
przedmiotów; 

2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co 
najmniej: 

a) w klasach IV – VI - 5,30, 

b) w klasach VII – VIII - 5,10, 

3) reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach 
przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim 
co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, 
artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75. 

2. W przypadku konkursów/olimpiad na szczeblu wojewódzkim, o których mowa w ust. 1 pkt 2, których 
regulamin nie przewiduje określenia miejsc laureatów, uprawnieni są wszyscy laureaci. 

§ 3. Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane 
w ostatnim roku szkolnym. 

§ 4. 1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. 

2. Ustala się stypendium w wysokości 300,00 zł. 

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny ucznia. 

§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w § 2 niniejszej uchwały: 

1) zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych 
w klasyfikacji rocznej; 

2) poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopia dokumentu lub oświadczenie 
dyrektora szkoły, potwierdzające spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2. i ust. 2. 

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w terminie 
7 dni od zakończenia roku szkolnego oraz w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty 
przez CKE każdego roku, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym. 
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2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

§ 8. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie; 

2) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie; 

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

§ 10. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w terminie do 
31 sierpnia danego roku. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Miejskiej Rydzyny 

 
 

Roman Skiba 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/237/2021 

            Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021 r. 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM                                                     

BURMISTRZA MIASTA i GMINY RYDZYNA 

           ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM ………………... 

 
I. Dane ucznia 

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

 
2. Adres zamieszkania: 
 
…………………………………………………………..….….…….………...………... 

 
3. Nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń, klasa: 
 
……………………………………………………………….….…….…….…….…….. 
 

II. Dane rodzica/opiekuna prawnego 

 

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

 
2. Adres zamieszkania: 
 
……………………………………………………………………..…………………….. 

 
3. Nr telefonu: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
III. Potwierdzenie spełnienia warunków  

 
1. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasyfikacji 
rocznej:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2. Informacja o konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, 
tematycznych, artystycznych: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….… 
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IV. Wykaz załączników 

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

 
 
 
 
……………………..    ………………………………………. 
/miejscowość i data/    /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 
 

V. Potwierdzenie dyrektora szkoły spełnienia warunków do otrzymania stypendium 

 
 
 
 

……………………..    ……………………..…………….. 
   
/miejscowość i data/    /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 

 

 

Zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych syna/córki* 
(imię i nazwisko)…………………………………… przez administratora danych:                                     
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna z siedzibą w Rydzynie ul Rynek 1, NIP 69722007200, REGON 
411050735 w celach związanych z procedurą przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 
Rydzyna  za wyniki w nauce.  

2. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych syna/córki* (imię  
i nazwisko)……………………………………w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły do której 
uczęszcza oraz informacji o osiągnięciach, w szczególności przez zamieszczenie informacji  
o przyznanym stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce, a także 
publikację mojego wizerunku oraz wizerunku syna/córki*                                                                      (imię 
i nazwisko)………………………….. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem 
danych. 

 

_____________________   __________________________________ 
                           data       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. Unii Europejskiej L Nr 119) podaje się do wiadomości, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana syna/córki/  jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie ul. 
Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel.: 655388434 , adres e-mail: rydzyna@rydzyna.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 655388434            
w. 42 lub adres e-mail: ido@rydzyna.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana syna/córki/ przetwarzane będą w celu 
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki 
w nauce. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /danych osobowych Pani/Pana 
syna/córki/  jest art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, niepodanie ich jednak skutkować będzie 
niepodjęciem czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium 
Burmistrza Miasta I Gminy Rydzyna za wyniki w nauce. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do ich otrzymania z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie 

posiadanych Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana syna/córki/  . 
9. Administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych/danych 

osobowych Pani/Pana syna/córki/  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Pozyskane dane osobowe administrator będzie przechowywał przez okres wynikający  

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 oraz Nr 27, poz. 140). 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych/danych osobowych Pani/Pana 
syna/córki/ oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych 
oraz prawo do wniesienia skargi. 
Skargi wnoszone są do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/237/2021

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Przepis art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2020 r. poz. 1327 oraz
z 2021 r. poz. 4) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przyjęcia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na
miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu
barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym
obszarze.Projekt niniejszej uchwały stanowi element „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna”. Głównym celem uchwały jest
promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i finansowe wyróżnienie uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendium. Ponadto uchwała przewiduje również wsparcie finansowe
dla uczniów odnoszących sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach/olimpiadach i osiągających
dobre wyniki w nauce. Stypendia pozwalają wyróżnić uzdolnionych uczniów i stanowią pozytywny bodziec do
osiągania jeszcze lepszych wyników, a tym samym przyczyniają się do promocji Gminy Rydzyna w regionie
i w kraju.Niniejszy akt prawny określa szczegółowe zasady udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, zakres tej pomocy oraz tryb postępowania, w tym określa formę pomocy o charakterze
motywacyjnym, szczegółowe warunki i kryteria, jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o stypendium,
wymagane dokumenty niezbędne przy ubieganiu sięo stypendium, potwierdzające uzyskane wyniki
i osiągnięcia ucznia, terminy składania wniosków o stypendium i tryb ich rozpatrywania. Mając powyższe na
uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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