
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, ustala się zasady 
udzielania stypendiów edukacyjnych zwanych Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne 
osiągnięcia szkolne w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/266/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 1996 r. 
w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2015 r. 

Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych zwanych Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin 
uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

§ 1. Stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce, zwane 
dalej „Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin”, może zostać przyznane uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

§ 2. Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły, o której 
mowa w § 1. 

§ 3. 1. O Nagrodę może się ubiegać uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne 
osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania 
oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole, z wyjątkiem muzyki, 
plastyki i sportu. 

2. Przez wybitne osiągnięcia w nauce, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć: 

- osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
lub innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie z pkt 
1 Załącznika nr 2 do niniejszych Zasad, 

- osiągnięcia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub 
innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie z pkt 2 Załącznika 
nr 2 do niniejszych Zasad. 

§ 4. 1. Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, należy składać 
w terminie do dnia 31 maja każdego roku szkolnego do Dyrektora Wydziału Oświaty za 
pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, podając nazwy konkursów, olimpiad 
oraz organizatorów w pełnym brzmieniu. Nie są rozpatrywane wnioski wypełnione odręcznie. 

3. Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów lub kserokopie zaświadczeń organizatora 
przeprowadzającego konkurs, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

4. Dołączone do wniosku kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających sukcesy ucznia 
muszą zawierać pełną nazwę i datę konkursu, nazwisko i imię ucznia. 

5. Sukces ucznia nie podlega punktacji w przypadku braku na dyplomie/ zaświadczeniu daty oraz 
stosownej pieczątki i podpisu organizatora. 

6. Osiągnięcia ucznia we wniosku należy wpisywać rozpoczynając od konkursów i olimpiad 
zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

7. W przypadku udziału ucznia w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni etap 
lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia. Nie podlegają punktacji wszystkie etapy 
tego samego konkursu. 

8. W przypadku osiągnięć drużynowych (zespołowych) i braku nazwisk oraz imion uczniów na 
dyplomie szkoła dołącza spis drużyny (zespołu) potwierdzony przez dyrektora szkoły. 
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9. Wnioski o przyznanie uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin opiniuje w drodze 
uchwały Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców szkoły, do której uczęszcza uczeń typowany do 
nagrody. 

§ 5. 1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Szczecin poprzez zatwierdzenie listy nagrodzonych 
uczniów sporządzonej przez Komisję Nagród Prezydenta Miasta Szczecin, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia powołuje Komisję, określa jej skład osobowy 
oraz wyznacza przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 

3. W skład Komisji wchodzi: 

a) przedstawiciel Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin, 

b) dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty, 

c) dwóch doradców/specjalistów przedmiotów humanistycznych, 

d) dwóch doradców/specjalistów przedmiotów matematycznych, 

e) dwóch doradców/specjalistów przedmiotów przyrodniczych, 

f) dwóch doradców/specjalistów przedmiotów zawodowych, 

g) sześciu dyrektorów szczecińskich szkół. 

4. Do zadań Komisji należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium; każdy wniosek sprawdzany 
i punktowany jest przez co najmniej 2 członków Komisji i podpisywany jest przez 
przewodniczącego Komisji, 

2) ustalenie limitu punktów kwalifikujących ucznia do nagrody oraz ustalenie wysokości nagród, 

3) sporządzenie listy nagrodzonych uczniów. 

§ 6. 1. 1 Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,w 
obecności co najmniej połowy ustalonego składu komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma przewodniczący. 

3. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu. 

§ 7. O przyznaniu nagrody zostaje zawiadomiony dyrektor szkoły, w której uczeń pobiera naukę. 

§ 8. 1. Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu gminy, nie mniej niż : 

1) 200 zł dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum ; 

2) 300 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 

2. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin wypłacana jest jednorazowo do rąk pełnoletniego ucznia, 
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia za pośrednictwem szkoły. 

§ 9. Środki finansowe na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin zostaną corocznie zabezpieczone 
w budżecie Gminy Miasto Szczecin. 

§ 10. 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty 
wręczenia uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. 

2. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Wydziału Oświaty . 

3. Odwołania rozpatrywane są przez Komisję Nagród. 

4. Przewodniczący Komisji Nagród powołuje trzy osoby ze składu Komisji Nagród celem 
rozpatrzenia odwołań. 
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5. Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 
rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecin. 
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Załącznik Nr 1 
do Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego zwanego 
Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin 

 
   

 
Pieczęć szkoły  Liczba punktów 

  ............................... 
  ............................... 
  ............................... 
  (Czytelne podpisy członków Komisji 

Nagród) 

WNIOSEK 
o przyznanie uczniowi stypendium edukacyjnego zwanego Nagrodą Prezydenta Miasta 

Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce (z wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu) 
(proszę załączyć kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia) 

1. Imię i nazwisko ucznia 

 
                    
                    

2. Uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

3. Szkoła, klasa ...................................................................................... 

4. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia ................................................. 

 
  
  
....................................................... ...................................................... 
Pieczęć i podpis Przewodniczącego 
Rady Rodziców 

Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

  
  

Szczecin,dnia................................... 
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4. Wybitne osiągnięcia ucznia: 

 
N a z w a Miejsce 

Lp. 
Olimpiady1 Konkursu1 Turnieju1

Główny 
organizator 

i zasięg 

Udział 
w etapie2 indywidualnie zespołowo 

Punkty 
(wypełnia 
Komisja 
Nagród 
UM) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

5. Wybitne osiągnięcia w dziedzinach nie objętych programem nauczania: 

(w tym inne nagrody i stypendia) 

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

Razem  
Osiągnięcia ucznia nie potwierdzone załączoną kopią dyplomu/zaświadczenia nie będą 
punktowane 3 
1 Międzyszkolny, gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy, 
2 Należy wpisać osiągnięcie na najwyższym etapie, w którym uczeń brał udział, 
3 W przypadku nieotrzymania zaświadczenia w terminie do 31 maja, należy dostarczyć je 
w terminie późniejszym, jednak przed zakończeniem prac Komisji Nagród. 
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Załącznik Nr 2 
do Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 

1. Punktacja osiągnięć uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

 

Liczba punktów 
Szczebel 

Laureat Finalista lub 
wyróżnienie 

Konkursy i olimpiady międzynarodowe 50 40 
Konkursy i olimpiady organizowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 40 30 

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty 30 20 
Konkursy Towarzystwa na Rzecz Młodzieży 
Uzdolnionej 25 20 

Inne konkursy i olimpiady ogólnopolskie 20 15 
Inne konkursy o zasięgu wojewódzkim* 15 10 
Inne Konkursy/ Turnieje: indywidualne/zespołowe 
z wyłączeniem konkursów szkolnych* 7 5 

* w przypadku braku wpisu na dyplomie sformułowania „laureat” albo „finalista”, przyjmuje się, że 
zdobywca I-go miejsca jest laureatem, II i III miejsca - finalistą 

2. Punktacja osiągnięć uczniów szkół ponagimnazjalnych 

 

Liczba punktów 
Szczebel 

Laureat Finalista 
Olimpiady i konkursy międzynarodowe wymagające 
oficjalnego reprezentowania kraju 50 40 

Olimpiady przedmiotowe Ministerstwa Edukacji 
Narodowej 40 30 

Olimpiady, konkursy i turnieje na szczeblu 
krajowym 30 20 

Olimpiady i konkursy na szczeblu wojewódzkim 
i okręgowym* 20 20 

Konkursy przedmiotowe na szczeblu powiatowym* 10 10 
* w przypadku braku wpisu na dyplomie sformułowania „laureat” albo „finalista”, przyjmuje się, że 
zdobywca I-go miejsca jest laureatem, II i III miejsca - finalistą 
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Uzasadnienie

Powyższa uchwała ma charakter porządkujący i dostosowujący zasady przyznawania stypendiów 
edukacyjnych do obecnego stanu prawnego. 

Uchwałą nr XXII/266/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r. Rada Miejska w Szczecinie ustanowiła 
stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym artykuł 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy 
o samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Zgodnie z powyższym 
przepisem rada gminy określa w drodze uchwały zasady udzielania stypendiów dla uczniów 
i studentów. Ponadto zgodnie z aktualną linią orzecznictwa uchwała może mieć jedynie charakter 
lokalny i dotyczyć wyłącznie lokalnej wspólnoty samorządowej. Wsparcie jednostki samorządu 
terytorialnego musi być skierowane  do uczniów zamieszkałych na terenie działania Gminy Miasto 
Szczecin. 

Uchwała nr XXII/266/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r. Rady Miejskiej w Szczecinie nie regulowała 
wprost zasad udzielania stypendiów. Zasady te określał Prezydent Miasta Szczecin w drodze 
zarządzenia. 

Obecnie wprowadzana uchwała określa zasady i tryb udzielania stypendiów edukacyjnych 
zwanych Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym zasady udzielania 
stypendium dla studentów reguluje uchwała nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 
2011 r. 
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