
 

 

UCHWAŁA NR XX.205.16 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Ełk 

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

z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Nr XVI.174.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2016-2023, Rada Miasta Ełku uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Ełk zmienia się treść § 2 uchwały dotyczącego Regulaminu przyznawania stypendiów, który otrzymuje 

brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Dariusz Wasilewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 2982



Załącznik  

do Uchwały Nr XX.205.16 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

REGULAMIN 

przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Ełk 

 

Rozdział 1. 

Zasady przyznawania stypendiów. 

 

§ 1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej (kl. V i VI), gimnazjum oraz liceum 

ogólnokształcącego, który spełnia łącznie kryteria, o których mowa w ust. 1. i 2. 

1. Osiągający bardzo dobre wyniki w nauce: 

1) średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5, 

2) co najmniej dobra ocena z zachowania. 

2. Aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub 

rówieśniczego. 

§ 2. 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 45 

2 Aktywność, zaangażowanie, wolontariat, szczególne osiągnięcia szkolne 

i pozaszkolne (konkursy, olimpiady, wystawy, publikacje) - potwierdzone na 

podstawie dokumentów, a w szczególności: 

- opinii wychowawcy klasy, 

- młodzieżowych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, 

- instytucji kultury, 

- organizacji pozarządowych. 

60 

 RAZEM 105 

Za ocenę najwyższą przyjmuje się 105 pkt., za ocenę najniższą 20 pkt. 

2. Ocena punktowa za wyniki w nauce dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny Liczba punktów 

1 4,5 15 

2 4,6 16 

3 4,7 17 

4 4,8 18 

5 4,9 19 

6 5,0 20 

7 5,1 21 

8 5,2 22 

9 5,3 23 

10 5,4 24 

11 5,5 25 

12 5,6 26 

13 5,7 27 

14 5,8 28 

15 5,9 29 

16 6,0 45 
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Za ocenę najwyższą przyjmuje się 45 pkt., za ocenę najniższą 15 pkt. 

3. Ocena punktowa kryterium osiągnięć, aktywności i zaangażowania ucznia dokonywana jest w sposób 

następujący: 

A. 

Konkursy 

przedmiotowe 

Liczba 

punktów 

B. 

Aktywność 

społeczna 

wraz z osiągnięciami 

Liczba 

punktów 
C. 

Szczególne osiągnięcia 

Liczba 

punktów 

Organizowane / pod 

patronatem 

Warmińsko - 

Mazurskiego 

Kuratora Oświaty 

0 -20 

Zaangażowanie 

społeczne w: szkole, 

stowarzyszeniach, 

fundacjach, klubach 

i innych organizacjach 

społecznych. 

0 - 20 

Osiągnięcia 

w dziedzinie: sportu, 

plastyki, muzyki, 

teatru, tańca oraz inne 

konkursy, turnieje, 

spektakle, twórczość 

własna. 

 

0 - 20 

Za ocenę najwyższą przyjmuje się 60 pkt., za ocenę najniższą 5 pkt. 

§ 3. 1. Ocena punktowa, o której mowa w § 2 ust. 2. będzie dokonywana w oparciu o załączone do wniosku 

dokumenty potwierdzające średnią arytmetyczną ocen ucznia za ostatni rok szkolny. 

2. Ocena, o której mowa w § 2 ust. 3. będzie dokonywana w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku 

i przyznaną odpowiednią ilość punktów przez komisję. 

Rozdział 2. 

Tryb przyznawania stypendiów i nabór wniosków. 

§ 4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić: 

1) dyrektor szkoły, rada rodziców, 

2) rodzice, opiekunowie prawni ucznia, 

3) fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na 

rzecz uczniów. 

§ 5. 1. Wnioski (wraz z załącznikami) o przyznanie stypendium składa się w Wydziale Edukacji Urzędu 

Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w terminie: 

1) do 15 września na okres stypendialny od dnia 1 września do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym - 

obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny, 

2) do 20 stycznia na okres stypendialny od dnia 1 stycznia do 30 czerwca - obejmuje osiągnięcia ucznia za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie, nie podpisane - nie będą rozpatrywane. 

4. Wzór wniosku ustala Prezydent Miasta Ełku w drodze zarządzenia. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Ocena formalna polega na analizie dokumentacji i sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawcę 

warunków określonych niniejszym Regulaminem. 

§ 7. 1. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium decyduje Prezydent Miasta Ełku. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

§ 8. Szkoła, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Prezydenta 

Miasta Ełku w formie pisemnej o zmianie sytuacji ucznia (stypendysty), powodującej zawieszenie 

wypłacanego stypendium. 

§ 9. 1. Stypendium nie przyznaje się: 

1) uczniowi, którego dane we wniosku o stypendium okazały się nieprawdziwe, 
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2) uczniowi, który powtarza rok nauki, 

3) uczniowi, który nie spełnił warunków określonych w § 1 Regulaminu. 

2. Wypłatę przyznanego stypendium zawiesza się: 

1) na okres przebywania ucznia za granicą, 

2) jeżeli w okresie pobierania stypendium nauka została przerwana. 
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