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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) i art.12 pkt
10a, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: poz. 645; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 90 t
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703,
nr 281; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292;
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317; z 2014 r. poz. 7, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198)
Rada Miasta w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe warunki 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.
§ 2.
Pomoc materialna, o ktorej mowa w § 1 może być przyznana w formie stypendium za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia artystyczne.
§ 3.
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać:
1) uczeń szkoły podstawowej (klasy V-VI),
2) uczeń szkoły gimnazjalnej,
3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
4) absolwent danego roku szkolnego wyżej wymienionych szkół.
2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku
szkolnego, legitymujący się nieżej wymienionymi osiagnięciami w danym roku szkolnym,
za który otrzymuje stypendium.
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3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego
szkoły podstawowej (klasy V-VI), 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
szkoły gimnazjalnej, 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 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 w konkursach, olimpiadach i turniejach międzynarodowych
jak również określonych w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
§ 4.
1. Stypendium za osiagnięcia artystyczne może otrzymać:
1) uczeń szkoły podstawowej (klasy IV-VI),
2) uczeń szkoły gimnazjalnej,
3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
4) absolwent danego roku szkolnego wyżej wymienionych szkół.
2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku
szkolnego, legitymujący się nieżej wymienionymi osiagnięciami 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 osiagnięć:
1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym,
2) II kategoria – na szczeblu krajowym,
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3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.
5. Za konkurs artystyczny międzynarodowy uznaje się taki, w którym udział wzięło conajmniej 5 osób
spoza terytorium Polski.
6. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 4, przyznaje się punkty
w następujący sposób:
1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 15 punktów,
2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 10 punktów,
3) kategoria III – 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 ktorej 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) instytucje kultury oraz instytucje prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości
artystycznej,
3) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną
w dziedzinie twórczości artystycznej,
4) rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Osoby i instytucje wymienione w pkt. 1 i 2 własnoręcznym podpisem potwierdzają prawdziwość
danych podanych we wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.
4. Wnioski - wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały - należy składać w Wydziale
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, w terminie do 15 lipca
każdego roku.
5. Wnioski podlegają rejestracji w prowadzonym przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Słupsku rejestrze wniosków o przyznanie stypendium.
6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem, potwierdzające miejsce stałego zamieszkania w Słupsku oraz potwierdzające
osiągnięcie w roku szkolnym, za który przynaje się stypendium, wymaganych w:
1) § 3. ust. 3, 4 i 5 niniejszej uchwały wyników w nauce oraz w konkursach, olimpiadach i turniejach,
2) § 4 ust.6 niniejszej uchwały kryteria przyznawania 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
zatwierdzenia.

do

8. W skład Komisji przyznajacej Stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce wchodzą:
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1) dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku - przewodniczący,
2) pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku - członkowie,
3) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku członek,
4) przedstawiciel szkół podstawowych - członek,
5) przedstawiciel szkół gimnazjalnych - członek,
6) przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych – członek.
9. W skład Komisji przyznajacej Stypendium Prezydenta Miasta Słupska za osiągniecia artystyczne
wchodzą:
1) dyrektor
Wydziału
- przewodniczący,

Oświaty,

Kultury

i Sportu

Urzędu

Miejskiego

w Słupsku

2) pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku – członkowie,
3) przedstawiciel środowiska kultury – członek,
4) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku -członek,
5) przedstawiciel szkół podstawowych - członek,
6) przedstawiciel szkół gimnazjalnych - członek,
7) przedstawiciel szkół 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 osiagnięcia artystyczne przyznawane jest jednorazowo.
14. Wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiagniecia artystyczne jest
corocznie ustalana w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska.
15. Lista uczniów, ktorym 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,
3) przestaje być mieszkańcem Miasta Słupska.
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 Slupska.
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§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XLVIII/661/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 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 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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Załącznik do Uchwały Nr LXI/797/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 października 2014 r.

……………………………………….......
(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 będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska 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** / finalisty** konkursu / olimpiady / turnieju/ konkursu /festiwalu / otrzymanie nagrody
……………………………………………………............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................
…........................................................................................................................................................................
11) numer konta bankowego ….........................................................................................................................
* Dotyczy wniosku o stypendium naukowe
** Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty.

…....................................
(data)
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Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem stypendium Prezydenta Miasta Słupska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podanie do publicznej
wiadomości listy uczniów, którym stypendium Prezydenta Miasta Słupska zostało przyznane.

…...................................................................
(podpis)
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