
 

 

UCHWAŁA NR 646/2018 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawi zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

 

uchwala: 

§ 1. Zasady przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 282/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich  z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie: zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2018 r.

Poz. 5368



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 646/2018 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

   

 Regulamin przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie  

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Stypendium Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, zwane dalej „stypendium”, jest formą realizacji 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice 

Śląskie, zwanego dalej „Programem”. 

§ 2. 1. Stypendium można przyznać uczniom, zamieszkałym w Siemianowicach Śląskich. 

2. Stypendium może otrzymać uczeń, któremu nie przyznano nagrody rzeczowej w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie za 

wyniki i osiągnięcia za ten sam okres, za który składany jest wniosek o przyznanie stypendium. 

3. Ilekroć mowa o uczniu należy przez to rozumieć ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. 

4. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

 II. Kryteria przyznania stypendium 

§ 3. 1. Stypendium otrzymują: 

1) uczniowie będący laureatami konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.); 

2) uczniowie będący finalistami konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów 

i olimpiad, jeżeli uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 4,75. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, jeżeli uzyskał średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,50. 

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń gimnazjum, jeżeli uzyskał średnią ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,35. 

4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, 

jeżeli uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,10. 

 III. Zasady i tryb przyznawania stypendium 

§ 4. 1. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, tj. od września danego roku do czerwca 

następnego roku za osiągnięcia i wyniki z poprzedniego roku szkolnego. 

2. Uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 1000 zł netto płatne w dwóch ratach po 500 zł netto 

w miesiącach styczeń oraz czerwiec w roku szkolnym w jakim złożył wniosek. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko 

ucznia, adres jego zamieszkania, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, średnią ocen na koniec 

roku szkolnego, wyniki w konkursach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 
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2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

2) rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń. 

2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w terminie od 1 do 30 września każdego 

roku. 

§ 6. 1. Do oceny spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2 – 4, stosuje się punktację stanowiącą 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Liczba stypendystów w każdej z grup, o których mowa w § 3 ust. 2 – 4, powinna być zbliżona, biorąc 

również pod uwagę wysokość środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie miasta Siemianowice 

Śląskie. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 

4. Od decyzji Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie przysługuje odwołanie. 

 IV. Postanowienia końcowe 

§ 7. 1. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad i trybu 

przyznawania stypendium. 

3. Stypendia wypłacane są ze środków własnych Miasta Siemianowice Śląskie, określonych w uchwale 

budżetowej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 646/2018 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

Punktacja stosowana w ocenie spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2–4 Regulaminu 

przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

 Średnia ocen 

 z przedmiotów obowiązkowych 
 Liczba punktów 

4,75 – 5,00 10 

5,01 – 5,15 12 

5,16 – 5,25 14 

5,26 – 5,35 16 

5,36 – 5,50 18 

5,51 – 5,70 20 

5,71 – 5,90 22 

5,91 i więcej 24 
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