
 

 

UCHWAŁA NR XXII/216/2020 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom jednorazowego stypendium 

Burmistrza Miasta Bielawa „Złota Sowa” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, poz.1818 i poz. 2197) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. 

zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania uzdolnionym uczniom jednorazowego stypendium Burmistrza 

Miasta Bielawa „Złota Sowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stypendia wspierające edukację uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będą wypłacane  

ze środków zaplanowanych na ten cel w planie finansowym Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr V/57/2019 Miejskiej Bielawy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Burmistrza Miasta "Złota Sowa". 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Dźwiniel

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 2789



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/216/2020 

Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UZDOLNIONYM UCZNIOM JEDNORAZOWEGO 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA „ZŁOTA SOWA” 

§ 1. Stypendium mogą otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, 

którzy mogą również reprezentować kluby sportowe i stowarzyszenia na terenie Miasta Bielawy. Wiedza 

i umiejętności kandydatów powinny wykraczać poza wymagania programowe szkoły podstawowej, jednocześnie 

muszą posiadać udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach: 

1) nauki - którzy spełnili oba kryteria: 

a) uzyskali średnią roczną ocen co najmniej 5,5 z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, 

historia, geografia, matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

i uzyskali wzorową ocenę z zachowania; 

b) uzyskali wybitne indywidualne osiągnięcia w wybranej dziedzinie naukowej: tytuł laureata lub finalisty 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub w innych konkursach interdyscyplinarnych na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym organizowanym przez lub pod patronem Kuratora 

Oświaty, Marszałka Województwa, Wojewody oraz Ministrów poszczególnych resortów; 

2) artystycznej obejmującej: muzykę, plastykę, taniec, teatr – którzy spełnili jedno z następujących 

kryteriów: 

a) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów 

o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod patronatem Kuratora Oświaty, Marszałka 

Województwa, Wojewody, Ministrów poszczególnych resortów na szczeblu wojewódzkim, krajowym, 

międzynarodowym i uzyskali średnią roczną ocen co najmniej 5,3 oraz wzorową ocenę z zachowania; 

b) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów 

o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod patronatem innych instytucji 

nie wymienionych w pkt a na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym  i uzyskali średnią 

roczną ocen co najmniej 5,3 oraz wzorową ocenę z zachowania; 

3) sportu i kultury fizycznej – którzy spełnili jedno z następujących kryteriów: 

a) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej dyscyplinie 

indywidualnej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca I, II, III w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym organizowanych przez związki sportowe i uzyskali średnią 

ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

b) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej dyscyplinie 

indywidualnej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca I, II, III w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym organizowanych przez inne organizacje nie wymienione 

w pkt. a i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej dyscyplinie zespołowej 

we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca I, II, III w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym organizowanych przez związki sportowe i uzyskali średnią 

ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

d) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej dyscyplinie zespołowej 

we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca I, II, III w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym organizowanych przez inne organizacje nie wymienione 

w pkt. c i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać klasa, która zespołowo w danym roku szkolnym uzyskała najwyższą 

średnią ocen (nie niższą niż 4,5) na koniec roku szkolnego. 
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2. Nagrodzona klasa może otrzymać statuetkę, dyplomy dla wszystkich uczniów, może również otrzymać 

nagrodę specjalną. 

§ 3. 1. Stypendium Burmistrza Miasta jest przyznawane wyłącznie na podstawie udokumentowanych 

osiągnięć ucznia i spełnionych kryteriów zawartych w § 1. 

2. Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika ranga imprezy/zawodów sportowych może zostać 

przedłożone zaświadczenie z instytucji/klubu sportowego którego uczestnikiem/zawodnikiem jest uczeń 

o udziale, randze oraz zdobytym osiągnięciu. 

3. Obowiązkowe jest wyrażenie zgody ucznia i jego rodziców na zbieranie, przetwarzanie danych i podanie 

do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium. 

§ 4. Wniosek o przyznanie stypendium uczniowi zgłasza dyrektor szkoły z inicjatywy Rady Pedagogicznej. 

§ 5. Wniosek o przyznanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendium Burmistrza Miasta Bielawa 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 6. Uzasadniony wniosek o przyznanie uzdolnionym uczniom stypendium Burmistrza Miasta Bielawa 

składa dyrektor szkoły w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie w terminie do 10 czerwca 

bieżącego roku. 

§ 7. 1. Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym za osiągnięcia 

o najwyższej randze. 

2. Może być przyznawana również nagroda rzeczowa w postaci statuetki oraz listu gratulacyjnego. 

§ 8. 1. Wyboru klasy dokonuje Burmistrz Miasta Bielawa na podstawie pisemnej informacji o klasie 

z najwyższa średnią ocen przekazanej przez dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie 8 dni przed dniem 

zakończenia roku szkolnego. 

2. Informacja, o której mowa w pkt 1 powinna zawierać nazwę klasy, średnią klasową oraz liczbę uczniów. 

3. Po dokonaniu wyboru klasy szkoła przekazuje dane tj. imiona i nazwiska uczniów najlepszej klasy oraz 

imię i nazwisko nauczyciela  pełniącego funkcję wychowawcy. 

§ 9. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Bielawa. 

2. Nagrody przyznawane są w ostatnim tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym. 

3. Informację o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

uzdolnionym uczniom jednorazowego stypendium  

Burmistrza Miasta „Złota Sowa” 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Bielawa "Złota Sowa" 

 

I. Wypełnia wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko ucznia 

................................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia 

.................................................................................................................................................................... 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

.................................................................................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania ucznia 

.................................................................................................................................................................... 

5. Telefon kontaktowy 

.................................................................................................................................................................... 

6. PESEL ucznia 

.................................................................................................................................................................... 

7. Nazwa Banku i numer konta, na które należy przesłać nagrodę w przypadku jej przyznania 

.................................................................................................................................................................... 

8. Pełna nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń 

.................................................................................................................................................................... 

9. Klasa 

.................................................................................................................................................................... 

10. Imię i nazwisko wychowawcy ucznia 

.................................................................................................................................................................... 

11. Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji końcowej: 

a) średnia ocen będąca podstawą do przyznania nagrody 

....................................................................................... 

b) ocena z zachowania 

........................................................................................................................................ 

12. Informacja o uczestnictwie (a w szczególności zdobycie tytułu laureata, finalisty) w: 

a) konkursach, olimpiadach przedmiotowych: 

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

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

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

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

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

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2789



b) konkursach, festiwalach i innych imprezach kulturalnych i artystycznych: 

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

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

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

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

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

c) konkursach, zawodach, olimpiadach, turniejach sportowych: 

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

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

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

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

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

d) charakterystyka osiągnięć: 

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

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

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

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

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

 

 

 

...................................... 

       Podpis i pieczątka dyrektora szkoły 
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