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Poz. 4546
UCHWAŁA NR XII/416/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach
Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1696) i art. 12 pkt 10a w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)
RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska
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Załącznik do uchwały Nr XII/416/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 września 2019 r.

Warunki przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
§ 1.
Cel i charakter stypendiów
1. Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są uczniom i absolwentom szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych), publicznych
i niepublicznych, pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu
na miejsce zamieszkania.
2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów i absolwentów, których
zainteresowania wykraczają poza program szkolny oraz mogą poszczycić się wysokimi
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.
3. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce,
2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.
4. Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii.
§ 2.
Stypendia za osiągnięcia w nauce
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom
i absolwentom, o których mowa w § 1 ust. 1, osiągającym wysokie wyniki w nauce
potwierdzone średnią ocen co najmniej 5,2 w przypadku uczniów szkół podstawowych
i absolwentów gimnazjów lub średnią ocen co najmniej 4,8 w przypadku uczniów szkół
średnich oraz spełniających jedno z poniższych kryteriów:
1) są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich
i międzynarodowych,
2) są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
3) legitymują się osiągnięciami w wybranej dziedzinie nauki i ujawniają szczególne
uzdolnienia,
4) aktywnie działają społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego
lub miejskiego.
§ 3.
Stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia
sportowe przysługuje uczniom i absolwentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy osiągnęli
średnią ocen co najmniej 4,0, uczestniczyli w zawodach rangi ogólnopolskiej
lub międzynarodowej oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1) są członkami Kadry Narodowej,
2) legitymują się osiągnięciami na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych:
a) uczestniczyli w zawodach ogólnopolskich, zdobywając:
- medale w zawodach rangi mistrzowskiej,
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- miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach rangi mistrzowskiej,
- miejsce medalowe w zawodach innej rangi,
- miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach innej rangi,
b) uczestniczyli w zawodach międzynarodowych, zdobywając:
- medale w zawodach rangi mistrzowskiej,
- miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach rangi mistrzowskiej,
- miejsce medalowe w zawodach innej rangi,
- miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach innej rangi.
§ 4.
Stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia
artystyczne przysługuje uczniom i absolwentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy
osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0 i są laureatami lub finalistami konkursów
i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
oraz wojewódzkim.
§ 5.
Zgłaszanie kandydatów
1. Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.
2. Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech
kategorii stypendium.
3. Wniosek winien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, jego nr telefonu i adres poczty
elektronicznej oraz imię, nazwisko i nr PESEL potencjalnego stypendysty.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1)
oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego,
2)
kserokopie następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane
w poprzednim roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wnioskodawcę:
a) dyplom laureata bądź finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych
ogólnopolskich i międzynarodowych,
b) dyplom laureata bądź finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
c) informację lub zaświadczenie o szczególnych uzdolnieniach,
d) informację lub zaświadczenie o aktywnym działaniu społecznym
na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego,
e) potwierdzenie o byciu członkiem kadry narodowej wydane przez właściwy
związek sportowy zawierające następujące dane: imię i nazwisko oraz
okres przynależności do kadry narodowej,
f) potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy
związek sportowy lub klub sportowy, zawierające następujące dane: imię
i nazwisko, nazwę i datę zawodów, dyscyplinę sportową, zajęte miejsce,
g) dyplom laureata lub finalisty konkursów i przeglądów o charakterze
artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz
wojewódzkim,
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3) oświadczenie pełnoletniego ucznia lub przedstawiciela ustawowego ucznia
zawierające zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu otrzymania
stypendium Miasta Gdyni.
5. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Gdyni w godzinach urzędowania, w terminie od dnia 15 października
do 15 listopada danego roku.
6. Wnioski, które wpłyną do Wydziału Edukacji po określonym w ust. 5 terminie będą
traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez
Komisję Stypendialną.
7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 4 sporządzone w języku obcym powinny
być przetłumaczone na język polski.
§ 6.
Zasady i tryb przyznawania stypendiów
1. Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia
danego roku na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej.
2. Decyzje Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie przysługuje.
4. Ustanawia się następującą liczbę i wysokość jednorazowych stypendiów Miasta Gdyni
za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019:
1) stypendia za osiągnięcia w nauce, o których mowa w § 2:
a) 10 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 2500,00 zł
każde,
b) 10 stypendiów dla absolwentów gimnazjów w wysokości 2500,00 zł każde,
c) 25 stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 3000,00 zł każde,
2) 10 stypendiów, o których mowa w § 3 dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre
wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w wysokości 2500,00 zł każde,
3) 10 stypendiów, o których mowa w § 4 dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre
wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne w wysokości 2500,00 zł każde.
5. Ustanawia się następującą liczbę i wysokość jednorazowych stypendiów Miasta Gdyni
za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 i w latach kolejnych:
1) stypendia za osiągnięcia w nauce, o których mowa w § 2:
a) 20 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 2500,00 zł
każde,
b) 25 stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 3000,00 zł każde,
2) 10 stypendiów, o których mowa w § 3 dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre
wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w wysokości 2500,00 zł każde,
3) 10 stypendiów, o których mowa w § 4 dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre
wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne w wysokości 2500,00 zł każde.
6. W przypadku, gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów w danej
kategorii, Komisja Stypendialna może zwiększyć liczbę stypendiów w innej z kategorii,
o której mowa w § 1 ust 3.
7. Stypendia są wypłacone jednorazowo w terminie do końca I kwartału kolejnego roku
na konto bankowe stypendysty, jego rodzica lub opiekuna prawnego, wskazane
w oświadczeniu.
8. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni dokonuje oceny formalnej wniosków.
9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Wnioski spełniające warunki formalne poddawane są ocenie merytorycznej Komisji
Stypendialnej.
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11. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we wniosku oraz załączonych
do niego dokumentów.
12. Ocena merytoryczna wniosku polega na przyznaniu punktów kandydatowi na podstawie
kryteriów, o których mowa w § 2, § 3 i § 4.
13. Punkty, o których mowa w ust 12, których maksymalna liczba w danej kategorii wynosi
100, przyznawane są w następujący sposób,
1)
stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce:
a) za tytuł laureata olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu:
- międzynarodowym - za każdy tytuł laureata 10 punktów, maksymalnie
40 punktów,
- ogólnopolskim - za każdy tytuł laureata 6 punktów, maksymalnie
18 punktów,
- wojewódzkim, powiatowym, gminnym - za każdy tytuł laureata
5 punktów, maksymalnie 10 punktów,
b) za tytuł finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu:
- międzynarodowym - za każdy tytuł finalisty 7 punktów, maksymalnie
14 punktów,
- ogólnopolskim - za każdy tytuł finalisty 5 punktów, maksymalnie
10 punktów,
- wojewódzkim, powiatowym, gminnym - za każdy tytuł finalisty 3
punkty, maksymalnie 6 punktów,
c) za osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki oraz szczególne uzdolnienia
– 1 punkt,
d) za aktywne działanie społeczne na rzecz lokalnego środowiska
szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego – 1 punkt,
2) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe:
a) za bycie członkiem Kadry Narodowej – 10 punktów,
b) za osiągnięcia i uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich:
- za medale w zawodach rangi mistrzowskiej – 12 punktów,
- za miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach rangi mistrzowskiej –
10 punktów,
- za udział w zawodach rangi mistrzowskiej – 8 punktów,
- za miejsce medalowe w zawodach innej rangi – 4 punkty,
- za miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach innej rangi – 2 punkty,
c) za osiągnięcia i uczestnictwo w zawodach międzynarodowych:
- za medale w zawodach rangi mistrzowskiej – 20 punktów,
- za miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach rangi mistrzowskiej –
14 punktów,
- za udział w zawodach rangi mistrzowskiej – 12 punktów,
- za miejsce medalowe w zawodach innej rangi – 6 punktów,
- za miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach innej rangi – 2 punkty,
3) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne:
a) za tytuł laureata konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym
na szczeblu:
- międzynarodowym - za każdy tytuł laureata 10 punktów,
maksymalnie 40 punktów,
- ogólnopolskim - za każdy tytuł laureata 6 punktów, maksymalnie
18 punktów,
- wojewódzkim - za każdy tytuł laureata 5 punktów, maksymalnie 10
punktów,
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b) za tytuł finalisty konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym
na szczeblu:
- międzynarodowym - za każdy tytuł finalisty 7 punktów, maksymalnie
14 punktów,
- ogólnopolskim – za każdy tytuł finalisty 5 punktów, maksymalnie 10
punktów,
- wojewódzkim – za każdy tytuł finalisty 4 punkty, maksymalnie
8 punktów.
Komisja Stypendialna przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną
punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę zgodnie z punktacją, o której mowa
w ust. 13.
W sytuacji takiej samej liczby punktów przyznanych przez Komisję Stypendialną przy
ocenie wniosków stypendialnych, o przyznaniu stypendium decyduje średnia ocena
ucznia, o której mowa w § 2, § 3 i § 4.
Ostateczny wybór stypendystów w każdej z kategorii oraz podział środków finansowych
dokonywany jest przez Prezydenta Miasta Gdyni.
O przyznanych stypendiach oraz terminie i miejscu wręczenia dyplomów
dla nagrodzonych stypendystów Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni będzie
powiadamiał osoby składające wniosek stypendialny pocztą elektroniczną
lub telefonicznie.
Przed wypłatą stypendium, stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty składa
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie o numerze konta,
na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.

