
 
REGULAMIN 

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy 

Świebodzice 

§ 1. 1.  O uzyskanie stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
pobierający naukę na terenie Gminy Świebodzice, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Burmistrza Miasta 
Świebodzice uczniom którzy: 

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego; 

2) byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

3) uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe; 

4) uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne. 

§ 2. 1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom: 

1) po ukończeniu klasy IV-VI szkoły podstawowej, którzy w danym roku szkolnym uzyskali 
wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,50 - w wysokości do 300,00 zł; 

2) po ukończeniu klasy VII-VIII szkoły podstawowej, którzy w danym roku szkolnym 
uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,40 - w wysokości do 
400,00 zł; 

3) po ukończeniu klasy I-V szkoły ponadpodstawowej, którzy w danym roku szkolnym 
uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,10 - w wysokości 
500,00 zł. 

2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest ponadto uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych będącymi finalistami lub laureatami na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej lub kuratora oświaty, bez względu na średnią ocen, którzy 
uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania -  w wysokości do 350,00 zł. 

3. Uczeń, który spełnia co najmniej dwa kryteria, o których mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje 
stypendium w wysokości do 500,00 zł. 

§ 3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są zdobywcami minimum III. miejsca 
w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim, organizowanych przez polski związek sportowy, szkolny klub sportowy lub inne 
związki i kluby sportowe oraz podmioty prowadzące w innej formie działalność sportową, 
którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania - w wysokości do 350,00 zł. 

§ 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy zajęli minimum III. miejsce w konkursach, 
przeglądach lub festiwalach co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratora 
oświaty lub inne instytucje kultury, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą 
z zachowania - w wysokości do 350,00 zł. 

§ 5. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym. 

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku. 



2. Z wnioskami o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne mogą występować: 

1) pełnoletni uczeń; 

2) rodzice lub opiekunowi prawni ucznia; 

3) dyrektor szkoły. 

3. Wniosek o stypendium składa się w terminie od 1 do 15 września każdego roku, do Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach. 

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte 
osiągnięcia, które powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione mimo wezwania nie będą 
rozpatrywane. 

§ 7. 1. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne 
rozpatrywane są w terminie do dnia 15 października danego roku. 

2.  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Świebodzice w formie 
zarządzenia. 

3. Od decyzji Burmistrza Miasta Świebodzice nie przysługuje odwołanie. 

§ 8. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy ucznia albo jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 9. Listę osób którym przyznano stypendium zamieszcza się na portalu miejskim 
www.swiebodzice.pl. 

 


