
ZARZĄDZENIE 
RO NR 128/04 

z dnia 25 sierpnia 2004 roku 
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE 

 
w sprawie regulaminu pracy Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium 
Gminy Kobierzyce 
 
 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr LXVI/548/02 z dnia 10 października 
2002 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego Gminy Kobierzyce za wybitne osiągnięcia 
w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni 
oraz Zarządzenia RO Nr 127/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce              
w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy 
Kobierzyce 
 
 

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  KKOOBBIIEERRZZYYCCEE  ZZAARRZZĄĄDDZZAA,,  CCOO  NNAASSTTĘĘPPUUJJEE::  
 

§ 1 
Określam regulamin pracy Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy 
Kobierzyce stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Załącznik do Zarządzenia  
RO Nr 128/04 z dnia 25.08.2004r. 
Wójta Gminy Kobierzyce 

 
 
 

REGULAMIN PRACY  
ZESPOŁU DS. OCENY WNIOSKÓW 

O UDZIELENIE STYPENDIUM GMINY KOBIERZYCE 
 

§ 1 
Pracą Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce kieruje jej 
Przewodniczący. 

§ 2 
Zespół na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona, w trybie przez siebie 
określonym, protokolanta oraz określa terminarz swej pracy wskazujący termin 
zakończenia prac związanych z oceną wniosków. 

§ 3 
Zespół ocenia wnioski o udzielenie stypendiów przyznając każdemu wnioskowi określoną 
liczbę punktów, będących sumą punktów za: 
a) średnią ocen na świadectwie (ilość punktów równa średniej ocen). W przypadku 

uczniów klas I-III szkoły podstawowej ilość punktów za świadectwo z oceną opisową 
jest równa średniej arytmetycznej ocen indywidualnych przyznanych przez każdego 
członka Zespołu w skali od 0-6 pkt. 

b) osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (całokształt): 
− szczebla szkolnego, gminnego, powiatowego – do 6 punktów, 
− szczebla wojewódzkiego – do 8 punktów, 
− szczebla krajowego i międzynarodowego – do 10 punktów. 

§ 7 
Z czynności Zespołu sporządza się protokół. 

§ 8 
Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje protokół wraz z dokumentacją Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 
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