
 

 

Zasady ubiegania się 
„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w roku 2022,

za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022
 

I. Wnioskodawca 
Stypendium przyznawane jest na wniosek.

a. rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego,
b. pełnoletni uczeń
c. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 
Stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Obrowo.

II. Wymagane dokumenty 
1. Dla ucznia w danym roku szkolnym może być

z trzech kategorii: za wybitne wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za 
wybitne osiągnięcia sportowe.
rozpatrzenia zostanie złożony w pierwszej kolejności.

2. Na żądanie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów 
dokumentów celem weryfikacji.

3. Wnioski niekompletne, 
dołączonych niezbędnych 
terminie podlegają odrzuceniu.

4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których
w § 2 uchwały Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021z dnia 19 marca 2021 w sprawie 
przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia 
Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz
rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

5. Dokumentami o których mowa w ust. 4
świadectwa, opinie, certyfikaty, 
w konkursie, olimpiadzie, zawodach itp.

6. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w pkt 
zobowiązany jest do udokumentowania rangi konkursu i daty udziału, poprzez dostarczenie 
odpowiedniego zaświadczenia, wystawionego przez upoważniony podmiot. W przeciwnym 
wypadku warunek, o którym mowa w § 2 uchwały 
z dnia 19 marca 2021 nie zostanie spełniony. 

7. Dokumenty składa się w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 
może być dokonane przez wystawcę dokumentu, 
odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora instytucji kultury lub prezesa klubu sportowego.

 
IV. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
 

1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie 
do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (
wpływu do Urzędu Gminy w Obrowie

 

Zasady ubiegania się o stypendium wójta gminy Obrowo w ramach
„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w roku 2022,

za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 

Stypendium przyznawane jest na wniosek. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują:
opiekunowie ucznia niepełnoletniego, 

pełnoletni uczeń, 
dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Obrowo.
 

Dla ucznia w danym roku szkolnym może być złożony wyłącznie jeden wniosek, tylko w jednej 
trzech kategorii: za wybitne wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za 

wybitne osiągnięcia sportowe. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, przyjęty do 
ożony w pierwszej kolejności. 

Na żądanie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów 
dokumentów celem weryfikacji. 
Wnioski niekompletne, złożone w więcej niż jednej kategorii na jednym wniosku
dołączonych niezbędnych załączników, bez podpisu osoby upoważnionej
terminie podlegają odrzuceniu. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których

Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021z dnia 19 marca 2021 w sprawie 
jęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia 

Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród 
rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

których mowa w ust. 4 mogą być w szczególności: zaświadczenia, dyplomy, 
świadectwa, opinie, certyfikaty, z treści których bezpośrednio wynika ranga i data udziału 

konkursie, olimpiadzie, zawodach itp.   
Jeżeli z dokumentów, o których mowa w pkt 5, nie wynika ranga i data udziału, wnioskujący 
zobowiązany jest do udokumentowania rangi konkursu i daty udziału, poprzez dostarczenie 
odpowiedniego zaświadczenia, wystawionego przez upoważniony podmiot. W przeciwnym 
wypadku warunek, o którym mowa w § 2 uchwały Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021

nie zostanie spełniony.  
Dokumenty składa się w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 

przez wystawcę dokumentu, pracownika tutejszego urzędu
odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora instytucji kultury lub prezesa klubu sportowego.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14.15
do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy w Obrowie).  

Załącznik Nr 1  
do  Zarządzenia Nr 52/2022  

Wójta Gminy Obrowo  
z dnia 30 maja 2022 r.  

w ramach 
„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w roku 2022, 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują: 

Stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Obrowo. 

złożony wyłącznie jeden wniosek, tylko w jednej 
trzech kategorii: za wybitne wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, przyjęty do 

Na żądanie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów 

na jednym wniosku, bez 
załączników, bez podpisu osoby upoważnionej oraz złożone po 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa 
Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021z dnia 19 marca 2021 w sprawie 

jęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia 
określenia warunków przyznawania stypendium i nagród 

rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”. 
mogą być w szczególności: zaświadczenia, dyplomy, 

z treści których bezpośrednio wynika ranga i data udziału 

nika ranga i data udziału, wnioskujący 
zobowiązany jest do udokumentowania rangi konkursu i daty udziału, poprzez dostarczenie 
odpowiedniego zaświadczenia, wystawionego przez upoważniony podmiot. W przeciwnym 

dy Gminy Obrowo nr XXV/211/2021 

Dokumenty składa się w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 
pracownika tutejszego urzędu lub 

odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora instytucji kultury lub prezesa klubu sportowego. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14.15  

w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data 



 

2. Za rok szkolny 2021/2022 ustala się następującą kwotę stypendium jednorazowego dla ucznia: 
Stypendium „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”
brutto na ucznia.  

3. Stypendium jest przyznawane: 10 uczniom za rok szkolny 202
4. Listę uczniów, którym przyznane zostało stypendium, podaje się do publicznej wiadomości

w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Gminy.
5. Stypendia są jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom

1) za wybitne wyniki w nauce,
2) za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3) za wybitne osiągnięcia sportowe.

 
Przy ocenie wniosków Komisja  będzie brała pod uwagę następujące kryteria
liczbę punktów: 
  
1. Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane 
wymienionych warunków: 
Spełnienie łącznie warunku 1 i 2 + 1 pkt
(max 7 pkt) 

1. W wyniku klasyfikacji rocznej 
średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych 
co najmniej 5,10. 

2. Uczeń jest finalistą i/lub laureatem
olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez 
ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora 
Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na 
średnią ocen, o której mowa w pkt 1.
  
2. Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 
z niżej wymienionych warunków: 
Spełnienie co najmniej dwóch warunków + 1 pkt
(max 7 pkt) 
1. Uczeń jest laureatem ogólnopolskich lub 
międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad 
organizowanych według wykazu i
określonych przez ministra właściwego do spraw 
kultury. 
2. Uczeń jest laureatem ogólnopolskich lub 
międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, 
innych niż określonych w pkt 1, organizowanych 
przez ministra właściwego do spraw kultury lub 
specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich 
patronatem. 
3. Uczeń jest laureatem międzynarodowych 
konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż 
określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną 
i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod 
patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji 
kultury.   
C. Stypendia za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 
z niżej wymienionych warunków: 
Spełnienie co najmniej dwóch warunków + 1 pkt
(max 7 pkt) 
1. Uczeń jest zdobywcą w klasyfikacji indywidualnej 
lub drużynowej w zawodach sportowych na 
szczeblu wojewódzkim - minimum III miejsca lub na 
szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca;
  

 
Za rok szkolny 2021/2022 ustala się następującą kwotę stypendium jednorazowego dla ucznia: 

„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” przyznaje się w wysokości 3.000,00 zł 

Stypendium jest przyznawane: 10 uczniom za rok szkolny 2021/2022.   
Listę uczniów, którym przyznane zostało stypendium, podaje się do publicznej wiadomości
w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Gminy. 
Stypendia są jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w jednej z trzech kategorii:

wyniki w nauce, 
za wybitne osiągnięcia artystyczne, 
za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Przy ocenie wniosków Komisja  będzie brała pod uwagę następujące kryteria, przyznając następującą 

Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej 

Spełnienie łącznie warunku 1 i 2 + 1 pkt 

wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyskał 
średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

0 – średnia < 5,10; 
1 – średnia 5,10 – 5,50; 
2 – średnia 5,51 – 5,80; 
3 – Średnia 5,81 – 6,00.   

i/lub laureatem konkursów i 
olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez 
ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora 
Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na 
średnią ocen, o której mowa w pkt 1. 

0 – uczeń nie spełnia warunku, 
1 – uczeń zdobył tytuł finalisty, 
2 – uczeń zdobył tytuł laureata,  
3 – uczeń zdobył co najmniej dwa tytuły: laureata i/lub 
finalisty. 

Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 
 

Spełnienie co najmniej dwóch warunków + 1 pkt 

ogólnopolskich lub 
międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad 
organizowanych według wykazu i na zasadach 
określonych przez ministra właściwego do spraw 

0 – uczeń nie spełnia warunku, 
1 – uczeń spełnił warunek 1 raz, 
2 – uczeń spełnił warunek co najmniej 2 razy.

ogólnopolskich lub 
międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, 
innych niż określonych w pkt 1, organizowanych 
przez ministra właściwego do spraw kultury lub 

nadzoru bądź pod ich 

0 – uczeń nie spełnia warunku, 
1 – uczeń spełnił warunek 1 raz, 
2 – uczeń spełnił warunek 2 razy, 
3 – uczeń spełnił warunek co najmniej 3 razy.

międzynarodowych 
konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż 

i 2, posiadających uznaną 
znaczącą rangę, organizowanych poza granicami 

szczególności pod 
patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji 

0 – nie spełnia warunku, 
1 – uczeń spełnił warunek. 

za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 
 

Spełnienie co najmniej dwóch warunków + 1 pkt 

w klasyfikacji indywidualnej 
lub drużynowej w zawodach sportowych na 

minimum III miejsca lub na 
minimum V miejsca; 

0 – nie spełnia warunku, 
1 – spełnił warunek 1 raz, 
2 – spełnił warunek co najmniej 2 razy.

Za rok szkolny 2021/2022 ustala się następującą kwotę stypendium jednorazowego dla ucznia: 
przyznaje się w wysokości 3.000,00 zł 

Listę uczniów, którym przyznane zostało stypendium, podaje się do publicznej wiadomości 

jednej z trzech kategorii: 

, przyznając następującą 

uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej 

uczeń zdobył co najmniej dwa tytuły: laureata i/lub 

Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 

co najmniej 2 razy. 

uczeń spełnił warunek co najmniej 3 razy. 

za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 

razy. 



 

2. Uczeń jest finalistą, bądź uzyskał wyróżnienie
i nagrodę za osiągnięcia sportowe o charakterze 
międzynarodowym; 
 

3. Uczeń jest reprezentantem kadry narodowej.

Ocena  z zachowania  
 

Działalność społeczna  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 

 

 

 

 

 

 

 
finalistą, bądź uzyskał wyróżnienie 

za osiągnięcia sportowe o charakterze 
0 – nie spełnia warunku, 
1 – spełnił warunek 1 raz, 
2 – spełnił warunek 2 razy, 
3 – spełnił warunek co najmniej 3 razy.

kadry narodowej. 

 
0 – nie spełnia warunku, 
1 – spełnia warunek. 
 

Kryteria dodatkowe 

 
1 – zachowanie dobre,  
2 – zachowanie bardzo dobre, 
3 – zachowanie wzorowe. 
 

1 – 5 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 15.  

spełnił warunek co najmniej 3 razy. 


