
 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków 

 

STYPENDIUM BURMISTRZA STRYKOWA 

 

Wydział Organizacyjno-Gospodarczy i Kadr 

 

Osoba prowadząca sprawę:  

 

Aneta Trzepocka, inspektor ds. edukacji publicznej, pokój 16 (I piętro) 

tel. 42-719-80-02 w. 311 

e-mail: aneta.trzepocka@strykow.pl 

 
 

Podstawa 

prawna 

 art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

z późn. zm.) 

 uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie 

Stryków 

 uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium 

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego pozycja 1300 z dnia 6 marca 2013 r.) 

Cel 

programu 

Celem Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Stryków, jest 

wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych 

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Gminy Stryków oraz ich 

zachęcanie do reprezentowania i promocji Gminy Stryków w konkursach i olimpiadach na szczeblu 

wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym 

Osoby 

uprawnione 

otrzymania 

stypendium 

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni poniższe kryteria oraz udokumentuje 

osiągnięte, indywidualne sukcesy edukacyjne w okresie roku szkolnego bezpośrednio poprzedzającego 

złożenie wniosku 

 

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klas IV - V szkoły podstawowej lub absolwentowi 

szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:  

 w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową 

ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 

w wysokości 5,5 

 wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej 

 spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:  

o jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) 
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o jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim 

o uzyskał co najmniej 38 pkt (max. 40 pkt) ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej 

 

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi gimnazjum, który spełnia 

łącznie następujące kryteria:  

 w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową 

ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 

w wysokości 5,3 

 wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej 

 spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:  

o jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.), 

o jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, 

o uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) liczony jako średnia arytmetyczna z sześciu 

wyników każdej części egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.  

  

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej 

umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych, który spełnia 

łącznie następujące kryteria:  

 w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 

najmniej w wysokości 5,0 

 spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:  

o jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) 

o jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim 

o uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku 

 

Wymagane 

dokumenty 

Stypendium edukacyjne przyznaje się na wniosek:  

 dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia 

 rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej 



Forma 

świadczenia 

Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 10 miesięcy, tj. od 

września danego roku do czerwca następnego roku 

 

Przyznane stypendium edukacyjne nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie i nie może przekraczać 

rocznie kwoty 2.000 zł. 

 

Wysokość stypendium edukacyjnego uzależniona jest od osiągnięć ucznia i wysokości środków w budżecie 

Gminy Stryków przeznaczonym na ten cel 

 

Stypendium edukacyjne wypłacane jest w ratach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy. Na wniosek 

rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, stypendium wypłacane może być w inny sposób 

Miejsce i 

termin 

składania 

wniosków 

Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie (pokój 2), ul. T. Kościuszki 27,  

95-010 Stryków do dnia 31 lipca danego roku 

 

Wniosek powinien być uzasadniony i zawierać szczegółowy opis osiągnięć edukacyjnych ucznia 

potwierdzonych stosownymi dokumentami lub uwierzytelnionymi kopiami tych dokumentów 

Termin 

udzielania 

odpowiedzi 

Wnioski rozpatruje się do dnia 31 sierpnia danego roku 

Tryb 

udzielania 

odpowiedzi 

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium edukacyjnego oraz o jego wysokości decyduje Burmistrz 

Strykowa 

 

O przyznaniu stypendium edukacyjnego Burmistrz Strykowa zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna) 

ucznia lub ucznia pełnoletniego, a także dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, z której złożony został 

wniosek 

 

Przyznanie stypendium edukacyjnego jest potwierdzone wydaniem decyzji administracyjnej przez 

Burmistrza Strykowa, która zawiera informację o:  

 osobie, której przyznano stypendium 

 okresie, na który zostało przyznane stypendium 

 wysokości stypendium 

 sposobie i terminach wypłacania stypendium 

 

Wraz z decyzją stypendysta otrzymuje dyplom 

Tryb 

odwoławczy 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni 

Cofnięcie 

stypendium 

Stypendium edukacyjne może być cofnięte w przypadku:  

 zaniedbywania przez ucznia prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

 skreślenia ucznia z listy uczniów 

 rezygnacji ucznia ze szkoły 



 rażącego naruszenia przepisów prawa 

 

Stypendium edukacyjne wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wystąpiło określone powyżej zdarzenie 

 

Rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum zobowiązany jest 

do poinformowania Burmistrza Strykowa o zaistnieniu zdarzenia określonego powyżej w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia zdarzenia 

Opłaty Brak 

Załączniki 
 wzór wniosku (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

 wzór wniosku (szkoła ponadgimnazjalna) 

 


