
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/140/20 

RADY MIASTA W MYSZKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży 

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych "OMNIBUS" 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz Programu Stypendialnego Samorządu 

Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS” Rada Miasta w Myszkowie uchwala co 

następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za znaczące 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom szkół podstawowych i szkoły muzycznej I stopnia  

gminy Myszków w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS", zwanego dalej Programem, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XLV/409/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej 

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych „OMNIBUS”. 

2) Uchwała Nr XLVI/422/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 października 2014 r.  w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLV/409/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej 

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych „OMNIBUS”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie 

 

 

Jerzy Woszczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 3509



Załącznik do uchwały Nr XXIII/140/20 

Rady Miasta w Myszkowie 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa w ramach Gminnego Programu 

Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS" 

§ 1. Beneficjenci 

1. Stypendium pod nazwą "OMNIBUS" przyznaje się uczniom uczęszczającym do: 

1) publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Myszkowa z wyłączeniem uczniów klas I-III; 

2) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myszkowie. 

2. Kandydat do stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne musi 

posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać z klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 

poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75. 

3. Kandydat do stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej 

dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać z klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 

stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,00. 

§ 2. Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium 

1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli w Myszkowie w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu go przez radę 

pedagogiczną. 

3. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

4. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego oraz odpowiednio: kopie dyplomów 

potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki 

ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności- link do strony internetowej, 

zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym ucznia do otrzymania stypendium wydane przez polski 

związek sportowy, zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia. 

§ 3. Warunki uzyskania stypendium 

1. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, podlega ocenie 

merytorycznej. 

2. Ocena formalna polega na potwierdzeniu spełniania przez ucznia wymagań określonych w § 1. 

3. Ocena merytoryczna polega na analizie osiągnięć ucznia potwierdzonych dokumentami i przyznaniu za 

poszczególne osiągnięcia liczby punktów zgodnie z punktacją określoną w § 4 ust. 1. 

4. Warunkiem uzyskania stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe jest uzyskanie 

przez ucznia łącznej liczby co najmniej 45 punktów za osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1. 

5. Warunkiem przyznania stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez ucznia łącznej 

liczby co najmniej 65 punktów za osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 2. 

§ 4. Tryb postępowania 

1. Ocenie merytorycznej podlegają osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 

stypendium polegające na: 

1) uzyskaniu na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen klasyfikacji 

rocznej (uwzględniając dwa miejsca po przecinku) i przyznaniu punktów w wysokości odpowiednio: 

a) za średnią ocen od 4,75 do 5,00 - 5 punktów 
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b) za średnią ocen od 5,10 do 5,50 - 10 punktów 

c) za średnią od 5,51 do 6,00 - 15 punktów 

2) uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach, konkursach i turniejach zwalniających ucznia 

z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty i przyznaniu 40 punktów za każde osiągnięcie spełniający 

powyższy warunek; 

3) uzyskaniu przez ucznia tytułu laureata, finalisty lub zajęciu I, II lub III miejsca w konkursie, turnieju, lub 

olimpiadzie w zakresie przedmiotów artystycznych zorganizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych 

(Dz. U. 2019 poz. 2328) i przyznaniu 40 punktów za każde osiągnięcie spełniające powyższy warunek; 

4) uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursie, turnieju lub olimpiadzie o charakterze przedmiotowym 

interdyscyplinarnym lub tematycznym, zorganizowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) i przyznaniu 25 punktów za każde 

osiągnięcie spełniające powyższy warunek. 

5) uzyskaniu tytułu laureata, finalisty lub zajęciu I, II lub III miejsca w innym niż ujęte w § 4 ust. 1 

pkt 4 konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i przyznaniu punktów w wysokości 

określonej w poniższej tabeli, przy czym ocenie podlegać będą maksymalnie trzy wskazane we wniosku 

osiągnięcia: 

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy/ 

ogólnopolski 

Zasięg wojewódzki 

Laureat/ I miejsce 15 pkt 10 pkt 

Finalista/ II miejsce 10 pkt 5 pkt 

III miejsce 5 pkt 3 pkt 

6) Zajęcie I, II lub III miejsca, otrzymaniu grand prix, wyróżnienia lub nagrody specjalnej w konkursie, 

przesłuchaniu lub przeglądzie w zakresie przedmiotów artystycznych lub o charakterze artystycznym, 

innym niż ujęte w § 4 ust. 1 pkt 3 i przyznaniu punktów w wysokości określonej według poniższej tabeli, 

przy czym ocenie merytorycznej podlegają maksymalnie 3 wskazane we wniosku osiągnięcia: 

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy/ 

ogólnopolski 

Zasięg wojewódzki 

Grand prix/ Nagroda specjalna/ 

I miejsce 

15 pkt 10 pkt 

II miejsce 10 pkt 5 pkt 

III miejsce 5 pkt 3 pkt 

Wyróżnienie 3 pkt 1 pkt 

2. Ocenie merytorycznej podlegają znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 

poprzedzającym przyznanie stypendium polegające na: 

1) uzyskaniu w konkurencjach olimpijskich osiągnięcia w postaci udziału w Olimpiadzie Młodzieżowej, 

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, zajęciu miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata/ 

Europy, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych/ Starszych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

i powołaniu do Kadry Polski i przyznaniu punktów w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 

Osiągnięcie 

Olimpiada Młodzieżowa/ 

Mistrzostwa Świata/ 

Mistrzostwa Europy 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych 
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów Starszych 

I miejsce  

I, II i III miejsce 

60 pkt 

40 pkt 40 pkt 
II miejsce 35 pkt 35 pkt 
III miejsce 25 pkt 25 pkt 

Udział 40 pkt 0 pkt 0 pkt 
Powołanie do kadry Polski 35 pkt 

Za zdobycie miejsca od I do III podczas tych samych zawodów, ale w innej konkurencji przyznaje się połowę punktów 
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2) Uzyskaniu na świadectwie szkolnym bardzo dobrej lub celującej oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne 

i przyznaniu 5 punktów. 

3) w przypadku gdy uczeń jest niepełnosprawny przyznaniu 5 punktów. 

3. Brak imiennego wskazania na dyplomie potwierdzającym uzyskanie danego osiągnięcia, bądź brak 

dokumentu potwierdzającego wpisane do wniosku osiągnięcie, bądź informacji o zajętym miejscu, bądź 

podanie we wniosku innego niż wskazane w dokumentach osiągnięcia, skutkuje pominięciem osiągnięcia 

w ocenie. 

4. punkty za osiągnięcia wymienione w ust. 1 i ust. 2 nie podlegają sumowaniu. 

§ 5. Procedura przyznawania i wypłacania stypendiów 

1. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja ds. Stypendiów w terminie do 20 sierpnia każdego roku. 

2. Burmistrz Miasta powołuje komisję ds. Stypendiów składającą się z 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta 

i 2 radnych Rady Miasta w Myszkowie - członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Myszkowa w formie 

zatwierdzenia listy kandydatów do przyznania stypendium. 

4. Od stanowiska Burmistrza Miasta Myszkowa w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje 

odwołanie. 

5. Stypendium Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS" przyznawane 

jest na okres 1 roku szkolnego (na okres od września do czerwca) za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 

szkolnym. 

6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli uczeń spełnia jeden z warunków określonych w § 1 

Regulaminu, na wniosek dyrektora szkoły, Burmistrz może przyznać stypendium uczniowi w trakcie roku 

szkolnego na okres nie dłuższy niż do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku 

szkolnym. 

7. Stypendium przekazuje się na wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia konto bankowe. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłaszania nazwisk i prezentowania wizerunków 

stypendystów na stronach internetowych, w prasie oraz podczas uroczystości miejskich. 

3. Uczniowie, którym przyznano stypendium, mogą wykorzystać nazwę oraz logo stypendium 

„OMNIBUS" w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych. 
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