
UCHWAŁA NR XL/617/2010  

RADY MIASTA RACIBÓRZ  

z dnia 31 marca 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia 

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XL/616/2010 Rady Miasta

Racibórz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/527/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia

30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz" 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, stanowiące załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3.  1. Traci moc uchwała Nr XXXV/528/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie

nauki. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od jej opublikowania.  

Przewodniczący Rady  

 

Tadeusz Wojnar 

 

ZASADY I TRYB UDZIELANIA UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RACIBÓRZ, STYPENDIÓW ZA 

WYNIKI W NAUCE, NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI ORAZ NAGRÓD

ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI.  

§ 1.  1. Stypendium za wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

nauki, zwana dalej nagrodą,  nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, zwana dalej nagrodą

artystyczną, stanowią pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

2. Stypendium, nagrodę i nagrodę artystyczną przyznaje Prezydent Miasta.  

§ 2.  1. Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał za semestr : 

2. Stypendium przyznawane jest uczniowi nie wcześniej niż po pierwszym półroczu czwartej klasy szkoły

podstawowej.  

3. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku za okres 5 miesięcy, po zakończeniu semestrów.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór określi Prezydent Miasta, dyrektor szkoły składa

w organie prowadzącym w terminach: 

5. Ustala się wysokość stypendium : 

6. Stypendium wypłaca się w terminie do końca marca i września każdego roku.  

§ 3.  1. Nagroda może  b yć  przyznawana finalistom i laureatom konkursów interdyscyplinarnych

i przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz uczestnikom, finalistom i laureatom olimpiad,

którzy jako rekomendowani przez komisje konkursowe, mogą  w nich uczestniczyć  na szczeblu ogólnopolskim

lub międzynarodowym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nagroda przyznawana jest uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej.  

3. Nagroda przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym za okres 9 miesięcy, po zakończeniu zajęć

w danym roku szkolnym.  

4. Wykaz finalisów i laureatów konkursów i olimpiad, dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego

w terminie do 31 maja każdego roku.  

5. Ustala się wysokość nagrody: 

6. Nagrodę wypłaca sie w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego.  

§ 4.  1. Nagroda artystyczna może być  przyznawana finalistom i laureatom konkursów i festiwali o zasięgu

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w dziedzinie kultury i sztuki, organizowanych przez

Kuratorium Oświaty i inne podmioty. 

2. Nagroda artystyczna przyznawana jest uczniom, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią  ocen

conajmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania bardzo dobrą  lub wzorową  oraz

posiadają osiągnięcia, o których mowa w ust. 1.  

3. Nagroda artystyczna przyznawana jest jeden raz w roku , za uzyskane osiągnięcia artystyczne w okresie

od 16 czerwca roku poprzedniego do 15 czerwca roku bieżącego.  

4. Wniosek o przyznanie nagrody artystycznej wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, dyrektor

szkoły podstawowej lub gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, składa w organie prowadzącym

w terminie do 30 czerwca. Prezydent Miasta może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu

komisji.  

5. Ustala się wysokość nagrody artystycznej : 

6. Nagrodę artystyczną wypłaca się w terminie do końca września każdego roku.  

Załącznik do uchwały Nr 

XL/617/2010 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 31 marca 2010 r.

1) średnią ocen w szkole od 5,51 do 6,00 z obowiązkowych zajęc edukacyjnych,

2) ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową.

1) do 15 lutego - po pierwszym półroczu nauki;

2) do 15 lipca - po zakończeniu zajęć w roku szkolnym.

1) zachowanie wzorowe i średnia ocen od 5,51 do 6,00 - do 250 zł;

2) zachowanie bardzo dobre i średnia ocen 5,51 do 6,00 - do 200 zł.

1) finalista konkursu wojewódzkiego - do 250 zł;

2) laureat konkursu wojewódzkiego - do 500 zł;

3) uczestnik olimpiady ogólnopolskiej - do 500 zł;

4) finalista olimpiady ogólnopolskiej - do 750 zł;

5) laureat olimpiady ogólnopolskiej - do 1000 zł;

6) uczestnik olimpiady międzynarodowej - do 1000 zł;

7) finalista olimpiady międzynarodowej - do 1500 zł;

8) laureat olimpiady miedzynarodowej - do 2000 zł.

1) finalista na szczeblu wojewódzkim - do 250 zł;

2) laureat na szczeblu wojewódzkim - do 500zł;

3) finalista na szczeblu ogólnopolskim - do 750 zł;

4) laureat na szczeblu ogólnopolskim - do 1000 zł;

5) finalista na szczeblu międzynarodowym - do 1500 zł;

6) laureat na szczeblu miedzynarodowym - do 2000 zł.

ID: AOGBX-JLDDB-TSPVB-REENC-TSSGQ. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR XL/617/2010  

RADY MIASTA RACIBÓRZ  

z dnia 31 marca 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia 

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XL/616/2010 Rady Miasta

Racibórz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/527/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia

30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz" 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, stanowiące załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3.  1. Traci moc uchwała Nr XXXV/528/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie

nauki. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od jej opublikowania.  

Przewodniczący Rady  

 

Tadeusz Wojnar 

 

ZASADY I TRYB UDZIELANIA UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RACIBÓRZ, STYPENDIÓW ZA 

WYNIKI W NAUCE, NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI ORAZ NAGRÓD

ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI.  

§ 1.  1. Stypendium za wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

nauki, zwana dalej nagrodą,  nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, zwana dalej nagrodą

artystyczną, stanowią pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

2. Stypendium, nagrodę i nagrodę artystyczną przyznaje Prezydent Miasta.  

§ 2.  1. Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał za semestr : 

2. Stypendium przyznawane jest uczniowi nie wcześniej niż po pierwszym półroczu czwartej klasy szkoły

podstawowej.  

3. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku za okres 5 miesięcy, po zakończeniu semestrów.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór określi Prezydent Miasta, dyrektor szkoły składa

w organie prowadzącym w terminach: 

5. Ustala się wysokość stypendium : 

6. Stypendium wypłaca się w terminie do końca marca i września każdego roku.  

§ 3.  1. Nagroda może  b yć  przyznawana finalistom i laureatom konkursów interdyscyplinarnych

i przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz uczestnikom, finalistom i laureatom olimpiad,

którzy jako rekomendowani przez komisje konkursowe, mogą  w nich uczestniczyć  na szczeblu ogólnopolskim

lub międzynarodowym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nagroda przyznawana jest uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej.  

3. Nagroda przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym za okres 9 miesięcy, po zakończeniu zajęć

w danym roku szkolnym.  

4. Wykaz finalisów i laureatów konkursów i olimpiad, dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego

w terminie do 31 maja każdego roku.  

5. Ustala się wysokość nagrody: 

6. Nagrodę wypłaca sie w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego.  

§ 4.  1. Nagroda artystyczna może być  przyznawana finalistom i laureatom konkursów i festiwali o zasięgu

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w dziedzinie kultury i sztuki, organizowanych przez

Kuratorium Oświaty i inne podmioty. 

2. Nagroda artystyczna przyznawana jest uczniom, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią  ocen

conajmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania bardzo dobrą  lub wzorową  oraz

posiadają osiągnięcia, o których mowa w ust. 1.  

3. Nagroda artystyczna przyznawana jest jeden raz w roku , za uzyskane osiągnięcia artystyczne w okresie

od 16 czerwca roku poprzedniego do 15 czerwca roku bieżącego.  

4. Wniosek o przyznanie nagrody artystycznej wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, dyrektor

szkoły podstawowej lub gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, składa w organie prowadzącym

w terminie do 30 czerwca. Prezydent Miasta może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu

komisji.  

5. Ustala się wysokość nagrody artystycznej : 

6. Nagrodę artystyczną wypłaca się w terminie do końca września każdego roku.  

Załącznik do uchwały Nr 

XL/617/2010 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 31 marca 2010 r.

1) średnią ocen w szkole od 5,51 do 6,00 z obowiązkowych zajęc edukacyjnych,

2) ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową.

1) do 15 lutego - po pierwszym półroczu nauki;

2) do 15 lipca - po zakończeniu zajęć w roku szkolnym.

1) zachowanie wzorowe i średnia ocen od 5,51 do 6,00 - do 250 zł;

2) zachowanie bardzo dobre i średnia ocen 5,51 do 6,00 - do 200 zł.

1) finalista konkursu wojewódzkiego - do 250 zł;

2) laureat konkursu wojewódzkiego - do 500 zł;

3) uczestnik olimpiady ogólnopolskiej - do 500 zł;

4) finalista olimpiady ogólnopolskiej - do 750 zł;

5) laureat olimpiady ogólnopolskiej - do 1000 zł;

6) uczestnik olimpiady międzynarodowej - do 1000 zł;

7) finalista olimpiady międzynarodowej - do 1500 zł;

8) laureat olimpiady miedzynarodowej - do 2000 zł.

1) finalista na szczeblu wojewódzkim - do 250 zł;

2) laureat na szczeblu wojewódzkim - do 500zł;

3) finalista na szczeblu ogólnopolskim - do 750 zł;

4) laureat na szczeblu ogólnopolskim - do 1000 zł;

5) finalista na szczeblu międzynarodowym - do 1500 zł;

6) laureat na szczeblu miedzynarodowym - do 2000 zł.
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UCHWAŁA NR XL/617/2010  

RADY MIASTA RACIBÓRZ  

z dnia 31 marca 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia 

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XL/616/2010 Rady Miasta

Racibórz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/527/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia

30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz" 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce, nagród za ich osiągnięcia

w dziedzinie nauki oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, stanowiące załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3.  1. Traci moc uchwała Nr XXXV/528/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie

nauki. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od jej opublikowania.  

Przewodniczący Rady  

 

Tadeusz Wojnar 

 

ZASADY I TRYB UDZIELANIA UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RACIBÓRZ, STYPENDIÓW ZA 

WYNIKI W NAUCE, NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI ORAZ NAGRÓD

ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI.  

§ 1.  1. Stypendium za wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

nauki, zwana dalej nagrodą,  nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, zwana dalej nagrodą

artystyczną, stanowią pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

2. Stypendium, nagrodę i nagrodę artystyczną przyznaje Prezydent Miasta.  

§ 2.  1. Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał za semestr : 

2. Stypendium przyznawane jest uczniowi nie wcześniej niż po pierwszym półroczu czwartej klasy szkoły

podstawowej.  

3. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku za okres 5 miesięcy, po zakończeniu semestrów.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór określi Prezydent Miasta, dyrektor szkoły składa

w organie prowadzącym w terminach: 

5. Ustala się wysokość stypendium : 

6. Stypendium wypłaca się w terminie do końca marca i września każdego roku.  

§ 3.  1. Nagroda może  b yć  przyznawana finalistom i laureatom konkursów interdyscyplinarnych

i przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz uczestnikom, finalistom i laureatom olimpiad,

którzy jako rekomendowani przez komisje konkursowe, mogą  w nich uczestniczyć  na szczeblu ogólnopolskim

lub międzynarodowym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nagroda przyznawana jest uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej.  

3. Nagroda przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym za okres 9 miesięcy, po zakończeniu zajęć

w danym roku szkolnym.  

4. Wykaz finalisów i laureatów konkursów i olimpiad, dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego

w terminie do 31 maja każdego roku.  

5. Ustala się wysokość nagrody: 

6. Nagrodę wypłaca sie w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego.  

§ 4.  1. Nagroda artystyczna może być  przyznawana finalistom i laureatom konkursów i festiwali o zasięgu

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w dziedzinie kultury i sztuki, organizowanych przez

Kuratorium Oświaty i inne podmioty. 

2. Nagroda artystyczna przyznawana jest uczniom, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią  ocen

conajmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania bardzo dobrą  lub wzorową  oraz

posiadają osiągnięcia, o których mowa w ust. 1.  

3. Nagroda artystyczna przyznawana jest jeden raz w roku , za uzyskane osiągnięcia artystyczne w okresie

od 16 czerwca roku poprzedniego do 15 czerwca roku bieżącego.  

4. Wniosek o przyznanie nagrody artystycznej wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, dyrektor

szkoły podstawowej lub gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, składa w organie prowadzącym

w terminie do 30 czerwca. Prezydent Miasta może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu

komisji.  

5. Ustala się wysokość nagrody artystycznej : 

6. Nagrodę artystyczną wypłaca się w terminie do końca września każdego roku.  

Załącznik do uchwały Nr 

XL/617/2010 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 31 marca 2010 r.

1) średnią ocen w szkole od 5,51 do 6,00 z obowiązkowych zajęc edukacyjnych,

2) ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową.

1) do 15 lutego - po pierwszym półroczu nauki;

2) do 15 lipca - po zakończeniu zajęć w roku szkolnym.

1) zachowanie wzorowe i średnia ocen od 5,51 do 6,00 - do 250 zł;

2) zachowanie bardzo dobre i średnia ocen 5,51 do 6,00 - do 200 zł.

1) finalista konkursu wojewódzkiego - do 250 zł;

2) laureat konkursu wojewódzkiego - do 500 zł;

3) uczestnik olimpiady ogólnopolskiej - do 500 zł;

4) finalista olimpiady ogólnopolskiej - do 750 zł;

5) laureat olimpiady ogólnopolskiej - do 1000 zł;

6) uczestnik olimpiady międzynarodowej - do 1000 zł;

7) finalista olimpiady międzynarodowej - do 1500 zł;

8) laureat olimpiady miedzynarodowej - do 2000 zł.

1) finalista na szczeblu wojewódzkim - do 250 zł;

2) laureat na szczeblu wojewódzkim - do 500zł;

3) finalista na szczeblu ogólnopolskim - do 750 zł;

4) laureat na szczeblu ogólnopolskim - do 1000 zł;

5) finalista na szczeblu międzynarodowym - do 1500 zł;

6) laureat na szczeblu miedzynarodowym - do 2000 zł.
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