
UCHWAŁA NR XLVII/497/18 
RADY MIEJSKIEJ W PISZU 
z dnia  23 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Pisza dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2732 
oraz z 2018r. poz. 130), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203   
i 2361) 
 
Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Uczniom na stałe zamieszkałym na terenie gminy Pisz, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wykazują się 

aktywnością i zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego, mogą 
być przyznawane stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. 

 
§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 
 
§ 3. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1, określa corocznie Rada Miejska w Piszu                   

w uchwale budżetowej. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza . 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania 

stypendiów dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010r., poz. 263 oraz z 2012r. poz. 1422). 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Lech Borak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/497/18 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 
 
 

REGULAMIN 

 
przyznawania stypendium Burmistrza Pisza dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pisz  

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów – 

mieszkańców gminy Pisz. 
2. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru stypendium socjalnego. 
3. Celem stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi wynikami w 
nauce oraz wykazujących się aktywnością i zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, 
szkolnego lub rówieśniczego. 
4. Stypendium może otrzymać uczeń, na stałe zamieszkały w gminie Pisz. 
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1) szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową, szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, zespół szkolno - 
przedszkolny oraz gimnazjum; 
2) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej od klasy V do klasy VIII, szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi od klasy II do klasy III oraz gimnazjum. 
 
II. Zasady i tryb przyznawania stypendium 
 
§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły, o której mowa w § 2 pkt 1, za wyniki w nauce uzyskane w danym roku 

szkolnym oraz za osiągnięcia naukowe, społeczne. 
2. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który w danym roku szkolnym spełnił łącznie następujące 
warunki: 
1) ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania uzyskał ocenę wyższą niż ocena dostateczna; 
2) uzyskał średnią wynoszącą: 
a) w klasach V – VIII szkoły podstawowej – co najmniej 4,50; 
b) w klasach gimnazjalnych – co najmniej 4,50; 
3) posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę ze sprawowania. 
3. O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie jest 
finalistą na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 
 
4. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie punktowej prowadzonej w następujący sposób: 
 
1) Tabela kryteriów przyznawania stypendium z odpowiadającą im liczbą punktów: 
 

Lp. Kryterium 
Maksymalna liczba 

punktów 

1 Wyniki w nauce 35 

2 

Aktywność, zaangażowanie, wolontariat, szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne 
(konkursy, olimpiady, wystawy, publikacje) - potwierdzone na podstawie dokumentów, a 
w szczególności: 

65  - opinii dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wychowawcy klasy, 

 - młodzieżowych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, 

 - instytucji kultury, 

 - organizacji pozarządowych. 

 RAZEM 100 

W przypadku uzyskania oceny niższej niż 40 pkt wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony. 
 
2) Ocena punktowa za wyniki w nauce dokonywana jest następująco: 

Lp. Średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny Liczba punktów 

1 < 4,5 0 

2  4,5 - 4,6  15 

3  4,7 - 4,8  18 

4  4,9 - 5,0  19 

5  5,1 - 5,2  22 



6  5,3 - 5,4  24 

7  5,5 - 5,6  27 

8  5,7 - 5,8  31 

9  > 5,8  35 

W przypadku uzyskania za wyniki w nauce oceny niższej niż 15 pkt wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony. 
 
3) Ocena punktowa w kryterium aktywność, zaangażowanie, wolontariat, szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne  
ucznia dokonywana jest w sposób następujący: 

W przypadku uzyskania oceny niższej niż 15 pkt wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony. 
 
§ 4. 1. Ocena punktowa, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 będzie dokonywana w oparciu o załączone do wniosku dokumenty 

potwierdzające średnią arytmetyczną ocen ucznia za ostatni rok szkolny. 
2. Ocena punktowa, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 będzie dokonywana w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku 
potwierdzającą osiągnięcia, aktywność i zaangażowanie ucznia. 
 
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują: 

1) dyrektor szkoły,  
2) rada rodziców, 
3) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, 
4) pełnoletni uczeń. 
2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, do 
dnia 14 września każdego roku.  
3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Stypendium nie przyznaje się uczniowi, którego dane we wniosku o stypendium okazały się nieprawdziwe. 
5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 
1) poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia 
kandydata w roku szkolnym ( kopie świadectwa, dyplomów itp. ) 
2) opinie dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat. 
   
§ 6. 1. Burmistrz Pisza przyznaje stypendia, o których mowa w §1 w oparciu o opinię powołanej przez Burmistrza Pisza 

Komisji Stypendialnej. 
2. Komisja Stypendialna dokonuje oceny punktowej, o której mowa w §3 ust. 4. 
3. Opinia Komisji Stypendialnej zawiera dane osobowe kandydatów, kolejność kandydatów do stypendium według ilości 
uzyskanych punktów wraz z uzasadnieniem, a także proponowaną wysokość stypendium. 
4. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi od trzech do dziesięciu osób, przy czym co najmniej 30% składu Komisji 
Stypendialnej stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół, przedsiębiorców. 
5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych Gminy Pisz, przy czym liczba stypendiów w danym roku 
uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.  
6. O wysokości stypendium decyduje Burmistrz Pisza, biorąc pod uwagę liczbę uczniów spełniających warunki do uzyskania 
stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Burmistrz Pisza w drodze zarządzenia określi 
ilość przyznawanych stypendiów. 
 
III. Przepisy porządkowe 
 
§ 7. 1. Warunki określone w niniejszym  regulaminie są minimum koniecznym, niezbędnym w celu uzyskania stypendium 

Burmistrza Pisza. 
2. Stypendia będą wypłacane w miesiącach trwania roku szkolnego (wrzesień - czerwiec). 
3. Burmistrz Pisza zawiadamia ucznia o przyznaniu stypendium. 
4. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. 
5. Zmiana szkoły nie wpływa na wysokość przyznanego stypendium. 
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Burmistrz Pisza. 

 
 
 

A. 
Konkursy i 
olimpiady 

przedmiotowe 

Liczba 
punktów 

B. 
Aktywność 
społeczna 

Liczba 
punktów 

C. 
Szczególne 
osiągnięcia 

Liczba 
punktów 

Konkursy i olimpiady 
przedmiotowe 
organizowane przez 
Kuratorium Oświaty; 
akceptowane przez 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej  

0 -30 

Zaangażowanie 
społeczne, wraz z 
osiągnięciami w 
zakresie działania i 
aktywności w 
stowarzyszeniach, 
fundacjach, klubach 
i innych 
organizacjach 
społecznych. 

0 - 20 

Osiągnięcia 
w dziedzinie sportu, 
plastyki, muzyki, 
teatru, tańca, inne 
(konkursy, olimpiady 
sportowe, turnieje, 
spektakle, 
twórczość własna). 

0 - 15 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Regulaminu  
przyznawania stypendium Burmistrza Pisza  
dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Pisz  

 
Pisz, dnia ................................................ 
 
 

Numer wniosku Data przyjęcia wniosku 

 
 
 

 
 
 

 
Burmistrz Pisza 
ul. Gustawa Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA PISZA 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz 

 
 
I. Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko (nazwa) ..................................................................................................   nr tel. .................................................. 
 
II. Dane ucznia: 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….. nr tel. ........................................... 

2. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………….. 

5. Klasa……………………………………………………………………………………………… 

 
III.  Opinia szkoły / wychowawcy potwierdzająca kryteria uzyskania stypendium: 

 
1. Średnia ocen ucznia………………………………………………………………………………… 

2. Ocena z zachowania……………………………………………………………………………… 

3.  Potwierdzenie osiągnięć ucznia ( kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń):  
 
1) Konkursy i olimpiady przedmiotowe - finalista na szczeblu co najmniej wojewódzkim (organizowane przez Kuratorium 
Oświaty; akceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Aktywność społeczna (zaangażowanie społeczne, wraz z osiągnięciami w zakresie działania i aktywności w 
stowarzyszeniach, fundacjach, klubach i innych organizacjach społecznych).  
Dokładny opis aktywności z potwierdzeniem na podstawie dokumentów, a w szczególności: opinii wychowawcy klasy, 
młodzieżowych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Inne szczególne osiągnięcia (osiągnięcia w dziedzinie sportu, plastyki, muzyki, teatru, tańca, inne /konkursy, olimpiady 
sportowe, turnieje, spektakle, twórczość własna/): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................................................................................… 

IV. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na złożenie wniosku o przyznanie stypendium ( w przypadku złożenia 
wniosku przez dyrektora szkoły ) 

 
Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Burmistrza Pisza o stypendium Burmistrza Pisza dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz dla w/w ucznia. 
 

.................................................... 
                /podpis rodzica, opiekuna prawnego/ 

V. Numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazane stypendium: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

........................…………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy - dyrektora szkoły/podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego/podpis pełnoletniego ucznia) 

 
Do wniosku załączam: 
1) .................................................................................................................................................................................................. 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


