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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, zm.: z 2020 r., poz. 1378), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1327, zm.: Dz. U. z 2021 r., poz. 4), w związku z uchwałą nr 353/VIII/20 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów,  Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów. 

§ 2. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe może otrzymać uczeń szkoły, który w danym 
roku szkolnym spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) jest uczniem klas IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej bądź końcowej, uzyskał średnią końcowych 
ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,30. Uczeń spełniający niniejsze kryterium otrzymuje tytuł 
„Namysłowskiego Omnibusa”; 

2) został laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim; 

3) został laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim; 

4) zajął I - III miejsce w indywidualnych bądź drużynowych zawodach sportowych o zasięgu ogólnopolskim, 
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego szkół; 

5) zajął I - III miejsce w indywidualnych bądź drużynowych zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, 
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Namysłowa dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń. Dla jednego ucznia składa się jeden wniosek, wymieniając jego najwyższe osiągnięcia 
w poszczególnych konkurencjach i dyscyplinach sportowych, a także konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
Wniosek składa się pod koniec roku szkolnego, nie później jednak niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć 
lekcyjnych. 

2. Na potwierdzenie osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt. 2-5, do wniosku dołącza się kserokopie 
zaświadczeń, dyplomów, komunikatów itp. wydanych przez organizatorów wydarzeń edukacyjnych i sportowych. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. 1. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi: 

1) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 1 - do 400 zł; 

2) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 2, którzy uzyskali tytuł: 

a) laureata - do 400 zł, 

b) finalisty - do 300 zł; 

3) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 3, którzy uzyskali tytuł: 

a) laureata - do 300 zł, 

b) finalisty - do 200 zł; 

4) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 4, którzy zajęli: 

a) I miejsce - do 400 zł, 

b) II miejsce - do 300 zł, 
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c) III miejsce - do 200 zł; 

5) dla uczniów wymienionych w § 2 pkt 5, którzy zajęli: 

a) I miejsce - do 300 zł, 

b) II miejsce - do 200 zł, 

c) III miejsce - do 100 zł. 

2. Wysokość świadczenia wylicza się po zsumowaniu należnych wartości pieniężnych za poszczególne 
osiągnięcia ucznia. 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie gminy na dany rok budżetowy. 

4. Przyznane stypendium wypłacane jest rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. 

§ 5. Stypendium przyznaje Burmistrz Namysłowa na podstawie wniosku spełniającego kryteria określone 
w niniejszej uchwale. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 661/VII/17/ Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad 
przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2017 r. poz. 1511) zmieniona Uchwałą nr 751/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe 
uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 3074). 

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

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2021 r. 

  
  

……………………… dnia ...................... 

Pieczęć szkoły  

     BURMISTRZ NAMYSŁOWA 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe ucznia 

w roku szkolnym .........../........... 

1. Imię i nazwisko ucznia:  ......................................................................................................................... 

2. Szkoła:  ................................................................................................................ Klasa: ...................... 

3. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................... 

4. Nr PESEL: .............................................................................................................................................. 

5. Adres zamieszkania ucznia: ................................................................................................................... 

6. Imię i nazwisko, adres i telefon rodzica/opiekuna ucznia ..................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

7. Wykaz osiągnięć ucznia: (proszę wypisać osiągniecia ucznia w poszczególnych obszarach a na ich 
potwierdzenie dołączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń itp.) 

a) uzyskał nominacje do tytułu „Namysłowskiego Omnibusa” -  średnia ocen: ............................................. 

b) konkursy i olimpiady przedmiotowe: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

c) zawody sportowe: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

  
  

         
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327, zm.: Dz. U. z 2021 r., poz. 4) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W niniejszym projekcie uchwały wprowadzono następujące zapisy w stosunku do poprzednio obowiązującej:

- zgodnie z zapisami art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, wprowadza się zapis uprawniający do
stypendium uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów, bez względu na organ prowadzący szkołę
(wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 551/18),

- usuwa się zapis, uzależniający uzyskanie przez ucznia stypendium od jego oceny z zachowania, gdyż
wykraczał on poza upoważnienie ustawowe i był całkowicie niezależny i niezwiązany z osiągnięciami ucznia
(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt. II SA/OI 486/20),

- poprzednia treść uchwały przyznawała stypendium dla absolwenta szkoły z najwyższą średnią ocen w danej
szkole (tj. dla 10 uczniów w Gminie) a proponowana treść uchwały przewiduje stypendium dla wszystkich
uczniów od klas IV do VIII, którzy uzyskali średnią końcowych ocen na świadectwie co najmniej 5,30 ( tj. dla ok.
70 uczniów),

- poprzednia treść uchwały przewidywała jednakową maksymalną wysokość nagrody finansowej za dane
osiągnięcie zarówno etapu wojewódzkiego jak i ogólnopolskiego a proponowana treść uchwały wprowadza osobne
gratyfikacje finansowe dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Projektodawca: Burmistrz

RK
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