
                                                                                                 Załącznik   

   do Uchwały Nr IX/78/2015 

 Rady Powiatu  w Śremie  

  z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

 

Regulamin udzielania stypendiów Starosty Śremskiego dla uczniów za wyniki  

w nauce oraz osiągnięcia artystyczne lub sportowe 

 

 

 

§ 1. 

 

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla uczniów za wyniki w nauce  

oraz osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

 

 

§ 2. 

 

Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu powiatu śremskiego. 

 

 

§ 3. 

 

Uprawnionymi do korzystania ze stypendium są uczniowie publicznych szkół  

dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest powiat śremski. 

 

 

§ 4. 

1. Stypendium może zostać udzielone za: 

1) wyniki w nauce dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo 

wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły i wykazują uzdolnienia w co najmniej 

jednej dziedzinie wiedzy potwierdzone zdobyciem indywidualnie I, II, lub III  

miejsca w konkursie wiedzy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym albo udziałem w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim lub 

udziałem w turnieju na szczeblu ogólnopolskim, który znalazł się w wykazie olimpiad 

i turniejów, ogłaszanych na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty w Biuletynie Informacji Publicznej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto w przypadku uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum stypendium może zostać udzielone  

za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach o zasięgu wojewódzkim, 

organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub o zasięgu 

ponadwojewódzkim, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty; 

2) osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo 

wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły i wykazują uzdolnienia artystyczne 

potwierdzone zdobyciem indywidualnie I, II lub III miejsca  

w konkursie artystycznym na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym;  

3) osiągnięcia sportowe dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo 

wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły i wykazują uzdolnienia sportowe 



potwierdzone zdobyciem indywidualnie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych 

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2.  Osiągnięcia zdobyte przez uczniów w projekcie edukacyjnym nie uprawniają  

 do  ubiegania się o stypendium. 

3.  Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą dodatkowo posiadać co najmniej bardzo 

 dobrą ocenę zachowania, a w przypadku ocen opisowych - pozytywną ocenę  zachowania. 

4.  W przypadku uzyskania przez ucznia wielu osiągnięć uprawniających do zdobycia 

 stypendium, uczeń otrzymuje stypendium za najwyższe osiągnięcie, które zdobył.  

5. W przypadku liczby wniosków większej niż suma środków przeznaczonych  

 na  stypendia w budżecie powiatu, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują 

 osoby z najwyższą średnią. 

 

§ 5. 

 

1. Wniosek o udzielenie stypendium przedkłada Staroście dyrektor szkoły  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia. 

2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium stanowi załącznik do regulaminu. 

3. Do wniosku dyrektor szkoły załącza potwierdzenia osiągnięć ucznia, którymi są dyplomy 

lub zaświadczenia o zdobytym miejscu, wystawione przez organizatora konkursu. W 

przypadku ucznia gimnazjum, który zdobył tytuł laureata w konkursie  

o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub o 

zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 

porozumieniu z innymi kuratorami oświaty, potwierdzeniem zdobycia osiągnięcia jest 

zaświadczenie wydane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. Wykazane we wniosku osiągnięcie niepotwierdzone dyplomem lub zaświadczeniem,  

o których mowa w ust. 3, nie będzie rozpatrywane. 

5. Wykazane we wniosku osiągnięcie ucznia potwierdzone zaświadczeniem wystawionym 

przez inną osobę niż organizator konkursu nie będzie rozpatrywane. 

6. Dyplomy i zaświadczenia, o których mowa w ust. 3 mogą być przedstawione w formie 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

7. Wnioski o udzielenie stypendium weryfikuje Komisja Stypendialna, w skład której 

wchodzą po jednym przedstawicielu szkoły, której uczniowie ubiegają się  

o stypendium oraz dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Śremie.  

8. Przedstawiciela szkoły do Komisji Stypendialnej wyznacza dyrektor szkoły w terminie 

wskazanym w ust. 1. 

9. Komisja Stypendialna sporządza protokół oraz listę proponowanych kandydatów  

do stypendium i przedkłada ją Staroście. 

10. Ostateczną decyzję o udzieleniu stypendium podejmuje Starosta Śremski. 

 

§ 6. 

 

Stypendium udziela się uczniowi na rok szkolny, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, 

następujący bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń zdobył swe osiągnięcia 

kwalifikujące się do przyznania stypendium, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 

 

§ 7. 

 

Wysokość stypendium wynosi: 



1. 100 zł miesięcznie za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie lub zawodach o zasięgu 

wojewódzkim oraz w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum  

za uzyskanie tytułu laureata w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty,   

2. 200 zł miesięcznie za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie lub zawodach o zasięgu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym lub za udział w olimpiadzie lub turnieju  

na szczeblu ogólnopolskim, 

3. 150 zł jednorazowo w przypadku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,  

którzy uzyskali tytuł finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.  

 

§ 8. 

 

1. Wypłata stypendium dokonywana jest przez szkołę, do której uczeń uczęszcza. 

2. W przypadku ucznia kończącego szkołę, wypłata następuje w formie jednorazowej.  

 

§ 9. 

 

O udzieleniu stypendium Starosta zawiadamia dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

 

§ 10. 

 

Decyzja o udzieleniu stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
       

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


