Uchwała Nr LXI / 587 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami Miasta Ząbki,
zwany dalej „Programem”.
2. Celem Programu jest:
1) promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży, która
brała udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub artystycznych,
organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym;
2) promowanie Miasta Ząbki na forum społeczności lokalnej i poza nią poprzez
informowanie o wynikach osiąganych w konkursach i olimpiadach, o których mowa w
pkt 1;
3) promowanie pozytywnych wzorców osobowych na forum społeczności lokalnej,
w tym w szczególności wśród społeczności uczniowskiej.
§2
Ustala się następujące formy realizacji Programu:
1) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w
nauce i działalności artystycznej;
2) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży będących finalistami
konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
§3
Potwierdzenia statusu mieszkańca Miasta Ząbki dokonuje się na podstawie jednego
z następujących dokumentów:
1) kopii dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu ucznia;
2) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego ucznia w podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium;

3) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców lub opiekunów prawnych
ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok
złożenia wniosku o stypendium.
§4
Szczegółowe warunki udzielania dzieciom i młodzieży stypendiów, o których mowa w § 2, ich
zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów określa Regulamin
przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia naukowe
i artystyczne, stanowiący załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§6
Traci moc uchwała Nr LXII/586/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej
do szkół ponadgimnazjalnych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik do uchwały Nr LXI / 587 / 2018
Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Regulamin przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia
naukowe i artystyczne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) szkole – należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół ponadpodstawowych, do
których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkająca na terenie Miasta Ząbki;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia mieszkającego na terenie Miasta Ząbki
uczęszczającego do szkoły, o której mowa w pkt 1.
§2
1. Stypendium może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej i uzyskał tytuł
laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2) uzyskane osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium potwierdza
stosowną dokumentacją, w szczególności dyplomami, zaświadczeniami lub
certyfikatami;
3) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i osiągnął średnią ocen z
przedmiotów edukacyjnych co najmniej 4,75 na koniec roku szkolnego, o którym
mowa w § 4 ust. 2 .
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
1) uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - rodzic lub opiekun prawny ucznia;
2) szkoła, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia
pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.
§3
Wysokość stypendium wynosi dla ucznia będącego laureatem lub finalistą konkursów i
olimpiad przedmiotowych lub artystycznych:
1) na szczeblu powiatowym – 800,00 zł ;
2) na szczeblu wojewódzkim – 1000,00 zł ;
3) na szczeblu ogólnopolskim – 1200,00 zł ;
4) na szczeblu międzynarodowym – 1500,00 zł.
§4
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub działalności
artystycznej określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska
Polskiego 10, 05 – 091 Ząbki w terminie do dnia 30 września, przy czym wniosek ten
dotyczy osiągnięć uzyskanych przez ucznia w nauce lub działalności artystycznej w
roku szkolnym trwającym lub zakończonym w roku kalendarzowym, w którym składany
jest wniosek.
3. Do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się Komisję Stypendialną,
która działa zgodnie z Regulaminem Komisji Stypendialnej określonym w załączniku nr 2
do Regulaminu.

4. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada,
w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Ząbki.
5. Jeżeli środków, o których mowa w ust. 4, nie wystarcza, aby przyznać stypendium
wszystkim uczniom spełniającym warunki jego otrzymania, Komisja ustala listę
kolejności uczniów, poczynając od ucznia, który uzyskał największą liczbę punktów,
z zachowaniem następujących zasad:
1) w przypadku równej liczby punktów o kolejności uczniów rozstrzyga liczba punktów
uzyskanych za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej, przy czym uczeń
z wyższą liczbą punktów zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą liczbą
punktów;
2) gdy liczba punktów uzyskana za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej
jest równa, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga średnia ocen z przedmiotów
edukacyjnych, przy czym uczeń z wyższą średnią zajmuje na liście miejsce przed
uczniem z niższą średnią;
3) jeżeli kolejności na liście nie można ustalić według zasad, o których mowa w pkt 1 i 2,
o kolejności ucznia na liście rozstrzyga ocena z zachowania, przy czym uczeń
z oceną wyższą zajmuje na liście miejsce przed uczniem z oceną niższą.
6. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w kwocie określonej na podstawie liczby
punktów osiągniętych przez ucznia, zgodnie z ,,Kartą punktacyjną ubiegającego się
o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej”,
stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu oraz zgodnie z zasadami przyznawania
punktów, określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów
(Wypełnia wnioskodawca)
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Miasta Ząbki za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół
ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Miasta Ząbki
I. Dane ucznia
1. Imię i nazwisko: .......................................................................................
2. Adres zamieszkania:....................................................................................
3. Data urodzenia:..........................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej oraz klasa do której uczęszcza (uczęszczał)
uczeń mieszkający na terenie Miasta Ząbki
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II. Spełnienie przez ucznia kryteriów podstawowych
1. Ocena z zachowania ............................................................................
2. Średnia ocen ......................................................................................
3. Uzyskane wybitne osiągnięcie w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Uzasadnienie
…..............................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. W załączeniu:
Dokumentacja potwierdzająca:
 uzyskanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej podpisane przez jej dyrektora
o uzyskanej przez ucznia ocenie z zachowania i średniej ocen z zajęć edukacyjnych
w danym roku szkolnym,
 potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta Ząbki
(jeden z następujących dokumentów:
1. kopia dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu ucznia;
2. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego ucznia w podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium;
3. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców lub opiekunów prawnych
ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający
rok złożenia wniosku o stypendium).
Podpis ucznia
…………………………..……..
Data ……….……….……

Podpis rodzica /prawnego opiekuna
……………………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów
Regulamin Komisji Stypendialnej
1. Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją”, składa się z 4 członków.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Burmistrza Miasta Ząbki;
2) dwaj przedstawiciele Rady Miasta Ząbki.
3. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Burmistrza Miasta Ząbki, członkowie
Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy ustalanie terminów posiedzeń i ich
prowadzenie. Jeżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu, prowadzi je
członek Komisji wskazany przez Burmistrza Miasta Ząbki.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Komisji obecni na posiedzeniu.
7. Komisja obraduje w obecności co najmniej 3 członków.
8. Komisja dokonuje analizy złożonych wniosków o przyznanie stypendiów, opiniuje je
oraz przedstawia Burmistrzowi Miasta Ząbki, który podejmuje decyzję w sprawie
stypendium. Opinie Komisji są formułowane podczas posiedzeń zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym, a ich treść podlega wpisaniu do protokołu. W razie
równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
9. Członek Komisji podlega wyłączeniu od rozpatrzenia wniosku, gdy zachodzą
okoliczności mogące mieć wpływ na jego bezstronność.
10. Decyzja Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie stypendium jest ostateczna.
11. Obsługę komisji zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ząbki właściwa
w sprawach oświaty.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów
(wypełnia komisja stypendialna)
KARTA PUNKTACYJNA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI LUB DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Imię i nazwisko ucznia
…........................................................................................................................
Szkoła
…................................................................................................................................................
Klasa.................................
Spełnienie kryteriów przez ucznia:
L.p.
1.
2.

3.

Nazwa kryterium
Uzyskana przez ucznia ocena z zachowania w danym roku szkolnym
Uzyskana przez ucznia średnia ocen z zajęć edukacyjnych
(przedmiotów) w danym roku szkolnym
Uzyskane przez ucznia wybitne osiągnięcie w dziedzinie nauki lub
działalności artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim, lub międzynarodowym potwierdzone stosowną
dokumentacją:





Łącznie uzyskanych punktów:

Podpisy członków Komisji stypendialnej:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący…………………………
Członek …………………………………
Członek…………………………………..
Członek…………………………………..

Ząbki, dnia……………………….

Liczba punktów

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW UBIEGAJĄCEMU SIĘ O STYPENDIUM ZA
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI LUB DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów i olimpiad artystycznych

Osiągnięcia ucznia

L.p
1.
2.
3.
4.

Punktacja

Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad
międzynarodowych
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na
szczeblu ogólnopolskim
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na
szczeblu powiatowym

50
30
20
10

Punktacja średniej ocen z przedmiotów edukacyjnych uzyskanej przez ucznia
Średnia ocen z
przedmiotów
edukacyjnych
Punktacja

4,75 - 4,90

4,91– 5,05

5,06 –5,20

5,21 –5,50

5,51 –5,80

5,81 –6,00

25

30

35

40

45

50

Punktacja oceny z zachowania uzyskanej przez ucznia
Ocena z
zachowania
Punktacja

dobra

bardzo dobra

wzorowa

10

20

30

