
Uchwała Nr …....................
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia …..............................

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym dla  uczniów  pobierających  naukę  w szkołach  znajdujących  się  na  terenie
Miasta Słupska, w ramach  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.  Dz. U. z 2019 r. poz.  506),  art.12 pkt 10a,  w związku z art.  92 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90 t ust. 1 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669,
2245; z 2019 r. poz. 761, 730)
                                           
                                                           Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach
Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  pod  nazwą:
Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

§ 2.
Pomoc materialna,  o  której  mowa w §  1  może być  przynana w formie  stypendium za  wyniki
w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

§ 3.
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać:
1) uczeń klasy V-VIII lub absolwent szkoły podstawowej,
2) uczeń lub absolwent szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,
3) za  wyniki  w  nauce  osiągnięte  w  roku  szkolnym  2018/2019  uczeń  klasy  III  oddziału
    gimnazjalnego.

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego,
legitymujący się niżej wymienionymi osiagnięciami w danym roku szkolnym, za który otrzymuje
stypendium.

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń klasy V-VI szkoły podstawowej, który
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:
1) średnią ocen co najmniej: 5,5,
2) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej bardzo dobrą,
3) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,
4) oraz osiągnął tytuł laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty.

4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego
klasy VII-VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:
1) średnią ocen co najmniej: 5,0,
2) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej dobrą,
3) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,
4) oraz osiągnął tytuł laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty.



5. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego
szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:
1) średnią ocen co najmniej: 4,75
2) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej dobrą,
3) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,
4) oraz osiągnął tytuł laureata lub finalisty:
a) olimpiad  przedmiotowych  lub  olimpiad  tematycznych  i  turniejów  związanych  z  wybranym
    przedmiotem  lub  dziedziną  wiedzy,  opublikowanych  w  Komunikatach  Ministra  Edukacji
    Narodowej, zgodnie z art. 44zzh i 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) lub olimpiad, konkursów, turniejów międzynarodowych.

6. Stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2018/2019 może otrzymać uczeń
klasy III oddziału gimnazjalnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:
1) średnią ocen co najmniej: 5,0,
2) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej dobrą,
3) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,
4) oraz osiągnął tytuł laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty.

§ 4.
1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może otrzymać:
1) uczeń klasy IV-VIII lub absolwent szkoły podstawowej,
2) uczeń lub absolwent szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
3) za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 uczeń klasy III oddziału gimnazjalnego.

2. Stypendium za osiągnięcia  artystyczne może otrzymać uczeń,  w tym absolwent  danego roku
szkolnego, legitymujący się niżej wymienionymi osiągnięciami w danym roku szkolnym, za który
otrzymuje stypendium.

3. Stypendium artystyczne przyznawane jest za wybitne osiagnięcia w dziedzinach:
1) sztuk plastycznych,
2) muzyki, tańca, śpiewu,
3) teatru i filmu,
4) literatury.

4. Za osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach, odrębnie dla każdego
z rodzaju osiągnięć:
1) I kategoria - na szczeblu międzynarodowym,
2) II kategoria - na szczeblu krajowym,
3) III kategoria - na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

5. Za konkurs artystyczny międzynarodowy uznaje się taki, w którym udział wzięło co najmniej
pięć osób spoza terytorium Polski.

6. Za  wyróżnienia  i  nagrody  w  konkursach  wymienionych  w  ust.  4,  przyznaje  się  punkty
w następujący sposób:
1) I kategoria - wyróżnienie - 13 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody - 15 punktów,
2) II kategoria - wyróżnienie  - 8 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody - 10 punktów,
3) III kategoria - wyróżnienie - 3 punkty, tytuł laureata, otrzymanie nagrody - 5 punktów.

7. Punkty za poszczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, zgodnie z ust. 3, wymienione w ust. 6
ulegają sumowaniu.



8. Stypendium  za  osiągnięcia  artystyczne  otrzymują  uczniowie  z  największą  liczbą  punktów,
w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. 

§ 5.
1. Stypendium naukowe przyznawane jest na wniosek:
1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku,
2) nauczyciela, wychowawcy za pośrednictwem dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego opinii,
3) rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Stypendium artystyczne przyznawane jest na wniosek:
1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku,
2) instytucji kultury oraz instytucji prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości
    artystycznej,
3) stowarzyszeń  twórczych  oraz  innych  organizacji  pozarządowych  prowadzących  działalność
    edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
4) rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Osoby i instytucje wymienione w ust. 1 i 2 własnoręcznym podpisem potwierdzają prawdziwość
danych podanych we wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

4. Wnioski  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  niniejszej  uchwały,  należy  składać
w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, w terminie do 15 lipca
każdego roku, z tym że w roku szkolnym 2018/2019 do 15 sierpnia.

5. Wnioski  podlegają  rejestracji  w  prowadzonym  przez  Wydział  Edukacji  Urzędu  Miejskiego
w Słupsku rejestrze wniosków o przyznanie stypendium.

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem, potwierdzające osiągnięcie w roku szkolnym, za który przyznaje się stypendium,
wymaganych w:

1) §  3  ust.  3,  4,  5  i  6  niniejszej  uchwały  wyników w nauce  oraz  w konkursach,  olimpiadach
    i turniejach,
2) § 4 ust. 6 niniejszej uchwały kryteria przyznania nagrody za osiągnięcia artystyczne.

7. Wnioski  opiniuje  komisja  powołana  przez  Prezydenta  Miasta  Słupska  w formie  zarządzenia,
sporządzając  ze  swojego posiedzenia  protokół,  który przedstawia  Prezydentowi  Miasta  Słupska
do zatwierdzenia.

8. W  skład  komisji  przyznającej  Stypendium  Prezydenta  Miasta  Słupska  za  wyniki  w  nauce
wchodzą:
1) dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku – przewodniczący,
2) pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku – członkowie,
3) przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku – członek,
4) przedstawiciel szkół podstawowych – członek,
5) przedstawiciel szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – członek.

9. W skład komisji przyznającej Stypendium Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięcia artystyczne
wchodzą:
1) dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku – przewodniczący,
2) pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku – członkowie,
3) przedstawiciel środowiska kultury – członek,
4) przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku – członek,
5) przedstawiciel szkół podstawowych – członek,
6) przedstawiciel szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – członek.



10. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący.

11. Wnioski nie zostaną rozpatrzone w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie, 
2) braków formalnych.

12. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego,
tj. od września do końca czerwca.

13. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest jednorazowo.

14. Wysokość  stypendium za  wyniki  w  nauce  oraz  stypendium za  osiągnięcia  artystyczne  jest
      corocznie ustalana w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska.

15. Lista  uczniów, którym zostało przyznane stypendium zamieszczana będzie  w szkołach oraz
      na stronie internetowej Miasta Słupska.

16. Na wniosek dyrektora szkoły Prezydent  Miasta Słupska zaprzestaje wypłacania stypendium,
jeśli uczeń:

1) został skreślony z listy uczniów,
2) rażąco narusza regulamin szkolny.

17. Przyznane  stypendium  będzie  wypłacane  przelewem  na  wskazany  we  wniosku  rachunek
bankowy.

18. W sprawach nieuregulowanych decyduje Prezydent Miasta Słupska.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 7.
Traci  moc  uchwała  nr  LXI/797/14  Rady Miejskiej  w Słupsku  z  dnia  29  października  2014  r.
w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego
Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta  Słupska  pod  nazwą:
Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

§ 8.
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego  i  wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.



Załącznik do uchwały nr ….................
    Rady Miejskiej w Słupsku
    z dnia …..............................................

……………………………………….................
(pieczątka szkoły, instytucji kultury, stowarzyszenia)

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

                                               □  naukowe                             □ artystyczne

Na  podstawie  uchwały  nr …………  Rady  Miejskiej  w  Słupsku  z  dnia  ………………...........
w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska,
w  ramach  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  pod  nazwą:
Stypendium Prezydenta Miasta Słupska

1) w roku szkolnym …………………………………………………………………......................................

2) dla (imię i nazwisko ucznia) ……………………………………………….................................................

3) data urodzenia …………………………………………………………………...........................................

4) nr PESEL ucznia ………………………………………………………………….......................................

5) miejsce zamieszkania ucznia ……………………………………………....................................................

6) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w bieżącym roku szkolnym ….............................. 

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

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

7) nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał (w przypadku absolwenta) …......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

8) średnia ocen na świadectwie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku)*…....................................................................................................................................................

9) ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego* …......................................................................

10) tytuł laureata** lub finalisty** konkursu, olimpiady, turnieju, festiwalu, otrzymane nagrody: 

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

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

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

11) numer konta bankowego ….........................................................................................................................

*   Dotyczy  wniosku  o  stypendium  naukowe.  Należy  załączyć  do  wniosku  potwierdzoną  za  zgodność
     z oryginałem kopię świadectwa szkolnego.
** Należy  załączyć  do  wniosku  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zaświadczenia  stwierdzającego
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przedłożonej mi „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.

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

  (data)                                                     (podpis osoby wnioskującej)



Uzasadnienie.

1. Przedstawienie istniejącego stanu.
Zgodnie z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki samorządu
terytorialnego  mogą  tworzyć  regionalne  i  lokalne  programy  wspierania  edukacji  uzdolnionych
dzieci i młodzieży. Rada Miejska w Słupsku uchwałą nr XLVIII/660/14 z dnia 26 lutego 2014 r.
przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska
pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Niniejszy  projekt  uchwały  stanowi  element  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji
Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta  Słupska  pod  nazwą:  Stypendium Prezydenta  Miasta
Słupska.  Głównym  zamierzeniem  przyświecającym  pracom  nad  projektowaną  uchwałą  jest
wprowadzenie zmian w dotychczasowej uchwale, umożliwiających wsparcie i pomoc finansową
uczniom pobierającym naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, bez względu
na miejsce zamieszkania.
W przypadku przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ stanowiący
jednostki  samorządu  terytoraialnego  określa  szczegółowe warunki  udzielania  pomocy dzieciom
i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy.

 3. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 
Przyjęcie  proponowanej  uchwały  będzie  uzupełnieniem  działań  już  podjętych  przez  Miasto
w zakresie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów słupskich szkół.
Dotychczasowa uchwała nr XLVIII/660/14 Rady Miejskiej  w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska obejmowała swym zakresem
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska.
15  grudnia  2018  r.  weszła  w życie  zmiana,  wprowadzona  ustawą  z  dnia  22  listopada  2018 r.
o zmianie ustawy - prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
według której art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymał nowe
brzmienie, zgodnie z którym osobami uprawnionymi do korzystania ze wsparcia przyznawanych
w ramach regionalnych lub lokalnych programów są osoby pobierające naukę na terenie  danej
jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania.
Jednocześnie  zmianie  ulegną  także  zapisy  w  uchwale  dotyczące  przyznawania  stypendium dla
uczniów  szkół  gimnazjalnych,  tj.  za  osiągnięcia  w  roku  szkolnym  2018/2019  o  Stypendium
Prezydenta Miasta Słupska mogą ubiegać się uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych.
Ponadto na wniosek dyrektorów szkół podstawowych w obowiązującej uchwale zmienione zostały
kryteria  przyznawania  stypendium dla uczniów szkół  podstawowych.  Wprowadzono podział  na
2 grupy uczniów: klas V-VI, którzy aby starać się o stypendium powinni, oprócz spełnienia innych
kryteriów,  uzyskać  średnią  ocen co  najmniej  5,5  oraz  uczniowie  klas  VII-VII,  którzy uzyskają
w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0.
Jednocześnie zmianie ulegają także zapisy dotyczące niezbędnych osiągnięć, jakie musi uzyskać
uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, aby otrzymać stypendium. W obowiązującej
uchwale zapis dotyczący spełnienia kryterium uzyskania tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach
określonych w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zmienia się na: „osiągnął tytuł laureata
lub  finalisty  olimpiad  przedmiotowych  lub  olimpiad  tematycznych  i  turniejów  związanych
z  wybranym  przedmiotem  lub  dziedziną  wiedzy,  opublikowanych  w  Komunikatach  Ministra
Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 44zzh i 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.”
W  związku  z  powyższym  istnieje  konieczność  zmiany  dotychczasowej  uchwały  w  celu
dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawnych.



4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. 
Rozwiązania  zawarte  w  niniejszej  uchwale  mają  na  celu  dostosowanie  zapisów w regulaminie
przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta  Słupska  do obowiązujących przepisów prawnych.
Umożliwi to  przyznawanie stypendium uczniom szczególnie  uzdolnionym z różnych środowisk
społecznych,  wyrównując  ich  szanse  edukacyjne.  Program będzie  sprzyjał  eliminowaniu  barier
edukacyjnych i wspierał osoby uprawnione do takiej pomocy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. 
Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów będzie zabezpieczona w uchwale budżetowej.

6. Źródła finansowania.
Budżet miasta.


