Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/189/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia warunków przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej
w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Warunki przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 lutego 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/189/20
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 lutego 2020 r.

Warunki przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

§1
Cel i charakter stypendiów
1. Stypendia Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie, zwane dalej stypendiami przyznawane są
uczniom i absolwentom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława,
bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem przyznawanym uczniom i absolwentom, którzy mogą
poszczycić się wysokimi osiągnięciami w nauce, artystycznymi lub sportowymi.
3. Stypendia przyznawane są w czterech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce,
2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne,
4) stypendia specjalne.
§2
Stypendia za osiągnięcia w nauce
Stypendia za osiągnięcia w nauce mogą otrzymać uczniowie klas VII, VIII i absolwenci, o których mowa
w § 1 ust. 1, którzy w poprzednim roku szkolnym, tj. pobierając naukę odpowiednio w klasie VI, VII, VIII
uzyskali średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 5,0 oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1) są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
2) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego,
3) posiadają inne, udokumentowane osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki na szczeblu ponadpowiatowym
(humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne).
§3
Stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
Stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie i absolwenci,
o których mowa w § 1 ust. 1, którzy osiągnęli średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 4,2 oraz
uzyskali wysokie noty w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez szkolny związek sportowy, polski związek sportowy lub międzynarodową
organizację sportową w danej dyscyplinie, przejawiające się spełnieniem jednego z poniższych kryteriów:
1) na szczeblu ogólnopolskim – zajęciem od I do V miejsca,
2) na szczeblu wojewódzkim – zajęciem od I do III miejsca,
3) reprezentowaniem Polski wskutek wygrania eliminacji na niższym szczeblu.
§4
Stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne
1. Stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne mogą otrzymać uczniowie albo
absolwenci, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy osiągnęli średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej
4,2 i są zdobywcami od pierwszego do trzeciego miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach o charakterze
artystycznym, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, po zakwalifikowaniu się w wyniku eliminacji
powiatowych lub mieli inne wybitne osiągnięcia, takie jak: własne publikacje, wystawy, współpraca
z instytucjami naukowymi, wyróżnienia i nagrody przyznane przez właściwego ministra.
2. Przez dziedzinę artystyczną rozumie się: taniec, muzykę, śpiew, formy teatralne, film, recytację, pisarstwo,
rysunek, fotografię, malarstwo, rzeźbę, grafikę i techniki dowolnie łączone).
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§5
Stypendia specjalne
1. Stypendium może otrzymać uczeń objęty kształceniem specjalnym, wykazujący udokumentowane
osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne w danym roku szkolnym.
2. Dyrektor szkoły w tej kategorii może złożyć jeden wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia
wyróżniającego się osiągnięciami, o których mowa w ust.1, w roku szkolnym, za który przyznawane jest
stypendium.
§6
Zgłaszanie kandydatów
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uprzednim
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną szkoły.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
oraz dane personalne rodziców/prawnych opiekunów,
3) wskazanie rodzaju stypendium, o które ubiega się uczeń, dane dotyczące osiągnięć ucznia, uzasadniające
przyznanie stypendium,
4) wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na
upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do
wiadomości publicznej faktu przyznania stypendium.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) oryginał zaświadczenia ze szkoły potwierdzający średnią ocen w klasyfikacji rocznej,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, poświadczone za
zgodność z oryginałem (dyplomy, zaświadczenia, informacje).
4. Dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone
na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.
5. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Iławie w godzinach urzędowania, w terminie do 15 lipca.
§7
Zasady i tryb przyznawania stypendiów
1. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Miasta Iławy raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, za
osiągnięcia uzyskane przez uczniów w poprzednim roku szkolnym i wypłacane są jednorazowo w formie
pieniężnej.
2. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych w budżecie
i nie może przekroczyć kwoty 1 200 zł.
3. Uczeń może otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii.
4. Do stypendium nie może być typowany uczeń otrzymujący stypendium z innych instytucji za te same
osiągnięcia.
5. Ustanawia się następującą liczbę jednorazowych stypendiów w danym roku:
1) 30 stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
2) 15 stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia
sportowe,
3) 15 stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia
artystyczne,
4) 5 stypendiów specjalnych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4).
6. W przypadku, gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów w danej kategorii, można
zwiększyć liczbę stypendiów w innej z kategorii, o której mowa w § 1 ust 3.
7. Wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej.
8. Podstawą oceny formalnej są informacje zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty.
9. Ocena merytoryczna wniosku polega na przyznaniu punktów kandydatowi na podstawie kryteriów,
o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5.
10. Punkty, o których mowa w ust 9, przyznawane są w następujący sposób,
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce:
a) za tytuł laureata olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu:
– międzynarodowym – za każdy tytuł laureata 12 punktów, maksymalnie 36 punktów,
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– ogólnopolskim – za każdy tytuł laureata 10 punktów, maksymalnie 30 punktów,
– wojewódzkim – za każdy tytuł laureata 8 punktów, maksymalnie 24 punkty,
b) za tytuł finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu:
– międzynarodowym –za każdy tytuł finalisty 6 punktów, maksymalnie 18 punktów,
– ogólnopolskim –za każdy tytuł finalisty 4 punkty, maksymalnie 12 punktów,
– wojewódzkim – za każdy tytuł finalisty 2 punkty, maksymalnie 6 punktów,
c) za inne udokumentowane osiągnięcie w wybranej dziedzinie nauki – 10 punktów,
2) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe:
a) za osiągnięcia i uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich:
– 1 miejsce – 30 punktów,
– 2 miejsce – 25 punktów,
– 3 miejsce – 20 punktów,
– 4 miejsce – 15 punktów,
– 5 miejsce – 10 punktów,
b) za osiągnięcia i uczestnictwo w zawodach wojewódzkich:
– 1 miejsce – 15 punktów,
– 2 miejsce – 10 punktów,
– 3 miejsce – 5 punktów,
c) za reprezentację Polski – 40 punktów,
3) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne
a) za osiągnięcia i uczestnictwo na szczeblu ogólnopolskim:
– 1 miejsce – 30 punktów,
– 2 miejsce – 25 punktów,
– 3 miejsce – 20 punktów,
b) za osiągnięcia i uczestnictwo na szczeblu wojewódzkim:
– 1 miejsce – 15 punktów,
– 2 miejsce – 10 punktów,
– 3 miejsce – 5 punktów,
c) wybitne osiągnięcia między innymi takie jak: własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami
naukowymi, wyróżnienia i nagrody przyznane przez właściwego ministra – 10 punktów.
4) średnia ocen klasyfikacji rocznej:
– od 4,20 do 4,39 – 5 punktów,
– od 4,40 do 4,59 – 10 punktów,
– od 4,60 do 4,79 – 15 punktów
– od 4,80 do 4,99 – 20 punktów,
– od 5,00 do 5,19 – 25 punktów,
– od 5,20 do 5,39 – 30 punktów,
– od 5,40 do 5,59 – 35 punktów,
– od 5,60 do 5,79 – 40 punktów,
– od 5,80 do 6,00 – 45 punktów,
5) Ocena merytoryczna wniosku w kategorii stypendia specjalne polega na przyznaniu punktów od 0 do 20.
11. W sytuacji takiej samej liczby punktów przyznanych przy ocenie wniosków stypendialnych, o przyznaniu
stypendium decyduje średnia ocena ucznia w klasyfikacji rocznej, o której mowa w § 2, § 3 i § 4.
12. Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Stypendia są wypłacone w terminie do końca października.
14. Informację o przyznanych stypendiach oraz terminie i miejscu ich wręczenia będą przekazywane przez
dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie.
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