
UCHWAŁA NR LI/353/2018
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów 

edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203 i 2361) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci 

i młodzieży z terenu Miasta Sieradza w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody i stypendium edukacyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych na nagrody i stypendia edukacyjne określana będzie corocznie 

w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/353/2018

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 29 maja 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

§ 1. 1. Nagrody i stypendia edukacyjne przeznaczone są dla uzdolnionych uczniów wszystkich typów szkół  

będących mieszkańcami Miasta Sieradza za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne.

2. Nagroda i stypendium edukacyjne jest indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz 

formą uznania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1) uczniu -  rozumie się przez to ucznia każdego typu szkoły;

2) programie – rozumie się przez to Miejski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

Miasta Sieradza.

§ 3. 1. W ramach programu przyznaje się następujące jednorazowe nagrody rzeczowe i jednorazowe stypendia 

edukacyjne za osiagnięcia w nauce:

1) nagrody rzeczowe dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych;

2) stypendia edukacyjne dla uczniów klas VII szkół podstawowych i wyżej.

2. W ramach programu przyznaje się następujące jednorazowe nagrody rzeczowe i jednorazowe stypendia 

edukacyjne za osiągnięcia artystyczne:

1) nagrody rzeczowe dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych;

2) stypendia edukacyjne dla uczniów klas VII szkół podstawowych i wyżej.

3. W ramach programu zapewnia się promocję nagrodzonych i ich osiągnięć poprzez:

1) publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza;

2) różne formy prezentacji w ramach działalności miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

§ 4. 1. Nagrody rzeczowe i stypendia edukacyjne przyznaje się po zakończeniu roku szkolnego i nie mają one 

charakteru socjalnego.

2. Nagrody rzeczowe mogą mieć formę: statuetek, dyplomów, listów gratulacyjnych lub innych nagród 

rzeczowych.

§ 5. 1. Nagroda rzeczowa za osiągnięcia w nauce może być przyznana uczniowi klasy I-III szkoły 

podstawowej, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) jest laureatem lub finalistą konkursów na szczeblu co najmniej powiatowym;

2) uzyskał wzorową ocenę zachowania.
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2. Nagroda rzeczowa za osiągnięcia w nauce może być przyznana uczniowi klasy IV-VI szkoły 

podstawowej, który spełnia jeden z następujących warunków:

1) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,60 z przedmiotów obowiązkowych i wzorową ocenę 

zachowania;

2) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych i wzorową ocenę 

zachowania oraz tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. Stypendium edukacyjne za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi klasy VII-VIII szkoły 

podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego do czasu jego wygaśnięcia,  który spełnia jeden z następujących 

warunków:

1) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,50 z przedmiotów obowiązkowych;

2) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych i tytuł laureata lub finalisty 

konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

4. Stypendium edukacyjne za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi każdego typu szkoły 

ponadpodstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej do czasu jej wygaśnięcia, który spełnia jeden z następujących 

warunków:

1) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,50 z przedmiotów obowiązkowych;

2) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych i tytuł laureata lub finalisty 

konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

§ 6. 1. Nagroda rzeczowa za osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi klasy I-III szkoły 

podstawowej, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) uzyskał miejsca  I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) uzyskał wzorową ocenę zachowania.

2. Nagroda rzeczowa za osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi klasy IV-VI szkoły 

podstawowej, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) uzyskał miejsca  I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych;

3) uzyskał wzorową ocenę zachowania.

3. Stypendium edukacyjne za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi klasy VII-VIII szkoły 

podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego do czasu jego wygaśnięcia,  który spełnia jednocześnie następujące 

warunki:

1) uzyskał miejsca  I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) jest autorem znaczącego wydarzenia artystycznego;

3) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych.
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4. Stypendium edukacyjne za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi każdego typu szkoły 

ponadpodstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej do czasu jej wygaśnięcia, który spełnia jednocześnie następujące 

warunki:

1) uzyskał miejsca  I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) jest autorem znaczących wydarzeń artystycznych;

3) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych.

§ 7. 1. Jednorazowe stypendium edukacyjne przyznaje się w zależności od osiagnięć naukowych lub 

artystycznych w wysokości:

1) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto - dla uczniów, o których mowa w § 5 ust. 3;

2) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto - dla uczniów, o których mowa w § 5 ust. 4;

3) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto - dla uczniów, o których mowa w § 6 ust. 3;

4) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto - dla uczniów, o których mowa w § 6 ust. 4;

2. Stypendium edukacyjne wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia w terminie do 31 października danego roku.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego może złożyć:

1) rodzic lub opiekun prawny ucznia (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkół podstawowych);

2) pełnoletni uczeń;

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

(dotyczy uczniów klas I-III szkół podstawowych);

4) dyrektor placówki kultury.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego należy dołączyć poświadczone za zgodność 

z oryginałem dokumenty:

1) świadectwo szkolne;

2) dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata, o których mowa w § 5 i § 6 w danym roku 

szkolnym;

3) oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Miasta Sieradza.

3. Wniosek powinien dotyczyć wyników i osiągnięć kandydata w roku szkolnym, w którym   następuje 

złożenie wniosku.

4. Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium edukacyjnego należy składać w Urzędzie Miasta Sieradza 

w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 16 sierpnia danego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do 

Urzędu Miasta).

5. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub stypendium edukacyjnego jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.

Id: B95515FB-3B13-4F13-BE09-45B12A239605. Podpisany Strona 3 z 4



6. Wniosek o przyznanie nagrody lub stypendium edukacyjnego pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, 

jeżeli:

1) nie spełnia wymogów określonych w § 5, § 6 i § 8;

2) braki formalne wniosku nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie;

3) wniosek został złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4;

4) wniosek zostanie wycofany przez wnioskodawcę.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Sieradza może  przyznać nagrodę z własnej 

inicjatywy z pominięciem procedury składania wniosków.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego opiniuje Komisja powołana zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Sieradza, określającym jej skład osobowy i tryb działania.

2. Komisja rozpoczyna prace po upływie terminu składania wniosków.

3. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Sieradza listę kandydatów do nagród, stypendiów 

edukacyjnych wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Nagrody/stypendia edukacyjne przyznaje Prezydent Miasta Sieradza.

2. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i stypendia edukacyjne ogłaszany jest zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Sieradza na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

§ 11. Przyznanie i odmowa przyznania stypendium edukacyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/353/2018

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 29 maja 2018 r.

WNIOSEK

o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego*

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Sieradza

Wnioskodawca

Imię i nazwisko
Adres
Tel. kontaktowy
(nieobowiązkowe)

Wnoszę o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego* uczniowi

za osiągnięcia w nauce/za osiągnięcia artystyczne*

Imię i nazwisko ucznia
PESEL
Data i miejsce urodzenia 
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły
Rok dokonania osiągnięć
Średnia ocen
Ocena zachowania
Informacja o osiągnięciach w nauce
Informacja o osiągnięciach 
artystycznych
Nr konta bankowego i jego 
właściciel
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez gminę Miasto Sieradz jako 
administratora dnych zgodnie z obowiążującymi przepisami na cele związane z postępowaniem w sprawie przyznania 
nagrody/stypendium. Zgoda dotyczy również opublikowania imienia i nazwiska ucznia w związku z informacją o przyznanych 
nagrodach/ stypendiach.
Data sporządzenia wniosku
Podpis Wnioskodawcy

* niewłaściwe skreślić
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