
Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego 

Zasady oceniania wniosków oraz sposób przyznawania punktów 

 

Zasady zostały określone w §11 oraz załączniku nr 1 do chwały Nr VI/53/19 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 

8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół dla młodzież (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3256 z późn. zm.). 

Komisja Stypendialna, po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku, opiniuje wnioski 

biorąc pod uwagę udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane 

w roku bazowym oraz przyznaje każdemu z wniosków określoną liczbę punktów liczoną 

według wzoru: 

A = B + C +D 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

1) A - całkowita liczba przyznanych punktów; 

2) B - punkty za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, przyznawane w liczbie od 0 do 6; 

3) C - średnia ocen Komisji w skali od 0 do 6 punktów; 

4) D - punkty dodatkowe za średnią ocen. 

Punkty (B) Komisja przyznaje za osiągnięcia w kategorii, której dotyczy wniosek, według zasad 

oraz w liczbie określonych poniżej. Uczeń we wniosku może przedstawić maksymalnie 15 

osiągnięć dla niego najistotniejszych. 

Średnia ocen Komisji (C) wynika ze zsumowania liczby punktów przyznanych przez 

poszczególnych członków Komisji oraz podzielenia otrzymanej sumy punktów przez liczbę 

obecnych członków Komisji. 

Komisja, na podstawie całkowitej liczby punktów (A) przyznanej dla każdego wniosku, ustala 

ranking wniosków dokonując ich podziału wg kategorii stypendiów, a w każdej kategorii wg 

typu szkoły, do której uczęszczał Wnioskujący w roku bazowym. 

Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów. 

 

Punkty za osiągnięcia (B)  
 
1. Komisja przyznaje punkty za dany szczebel osiągnięcia naukowego, artystycznego lub 
sportowego. 
2. Punkty za osiągnięcia przyznawane są zgodnie z poniższą tabelą po przeliczeniu puli 
punktów roboczych dla osiągnięć: 
1) naukowych uzyskanych w konkursach, turniejach, olimpiadach i innych wydarzeniach 
o charakterze niekomercyjnym, których celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, 
pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy 
w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego 
stopnia lub do wykonywania zawodu, organizowanych zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie danego wydarzenia; 



2) artystycznych uzyskanych w konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach 
artystycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, tanecznych, plastycznych lub 
architektonicznych o charakterze rywalizacji; 
3) sportowych uzyskanych we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki 
sportowe; 
 

Szczebel osiągnięcia 
Osiągnięte 

miejsce 

Liczba punktów  
roboczych za osiągnięcia 

 

Kategoria 
Przedział 
punktów 

roboczych 

Liczba 
punktów za 
osiągnięcia 

Indywi-
dualne 

pozostałe 

Międzynarodowy 

I-III 80 60 

Naukowa 

powyżej 120 6 

101-120 5 

IV-X 50 35 
81-100 4 

61-80 3 

poniżej X 30 20 
41-60 2 

20-40 1 

Ogólnopolski 

I-III 50 35 

Artystyczna 

powyżej 90 6 

76-90 5 

IV-X 30 20 
61-75 4 

46-60 3 

poniżej X 20 15 
31-45 2 

15-30 1 

Wojewódzki 
I-III 30 20 

Sportowa 

powyżej 500 6 

IV-X 20 15 401-500 5 

Powiatowy/Gminny I-III 5 3 
301-400 4 

201-300 3 

Powołanie 
/reprezentacja Kadry 

Narodowej 150 X 101-200 2 

Wojewódzkiej 50 X 50-100 1 

 

4) pozostałe osiągnięcia punktowane są jak za szczebel osiągnięcia powiatowy/gminny, 
maksymalna liczba punktów roboczych możliwych do uzyskania za te osiągnięcia wynosi 20; 
5) w przypadku uzyskania więcej niż jednego osiągnięcia z tych samych zawodów, turnieju, 
konkursu, olimpiady lub innego wydarzenia odbywających się w jednym czasie Wnioskujący 
może przedstawić maksymalnie 2 osiągnięcia dla niego najistotniejsze. 
3. Za tytuł laureata przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce I-III. 
4. Za tytuł finalisty przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce IV-X.  
5. Za miejsce I-III w eliminacjach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
przyznawana jest połowa liczby punktów roboczych przypadających dla danego szczebla 
osiągnięcia. 
6. Za osiągnięcia sportowe klasyfikowane jedynie w ogólnopolskich rankingach, będących 
oficjalną klasyfikacją zawodników, przyznawane jest 50 punktów roboczych za miejsce I-III, 
wyłącznie w przypadku potwierdzenia osiągnięcia przez prowadzący Wnioskującego klub 
sportowy. 
7. Wyróżnienie za udział w wydarzeniach o charakterze rywalizacji nie jest punktowane. 
8. W przypadku stypendiów artystycznych za pobieranie nauki dodatkowo w szkole 
artystycznej przyznawane jest 30 punktów roboczych.  
9. W przypadku niejednoznacznego zapisu na dokumencie potwierdzającym osiągnięcie 
wymagane jest przedłożenie do wglądu dodatkowego dokumentu potwierdzającego rangę 
wydarzenia, osiągnięte miejsce, termin wydarzenia i nazwę organizatora (np. potwierdzenie 
odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem 
zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia/pisemne oświadczenie 
organizatora o liczbie państw/województw/miast reprezentowanych przez uczestników 
wydarzenia). 


