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UCHWAŁA NR XL VI/309/22 
RADY MIASTA ŚWID WIN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród 
i stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 i z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Nr XXXVII/247/21 Rady 
Miasta Swidwin z dnia 27 października 2021 r, w sprawie utworzenia „Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4845), Rada 
Miasta Swidwin uchwała, co następuje: 

1. Przyjmuje się  Regulamin przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów 
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" stanowiący załącznik 
do niniejszej, uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika Stępniak 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/309/22 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

„Regulamin przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 

I Postanowienia ogólne 

1. 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Świdwin 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

2. Przyznaje się  stypendia: 

a) Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki uczniom 
szkół  podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Swidwin; 

b) Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym uczniom 
szkół  podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Swidwin; 

c) Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wyróżniający postęp w nauce i wzorową  postawę  społeczną  
uczniom klas V-VIII szkół  podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Świdwin. 

3. Stypendium przyznaje się  uczniom, o których mowa w ust. 2 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, 
który kończy się  w roku składania wniosków. 

4. Stypendia, o których mowa w § I ust. 2 są  przyznawane w formie świadczenia finansowego 
w wysokości określonej przez Burmistrza Miasta Swidwin w ramach posiadanych środków. 

5. Wzory wniosków o poszczególne stypendia stanowią  załączniki do niniejszego regulaminu. 

II Kryteria przyznawania stypendiów 

2. 1. Prawo do ubiegania się  o Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury i sztuki przysługuje uczniowi, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), który spełnia 
jeden z poniższych warunków: 

a) w olimpiadach/konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty, w danym roku szkolnym zdobył  tytuł  laureata lub finalisty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim 
oraz przestrzega obowiązujących w środowisku szkolnym norm społecznych; 

b) zdobył  tytuł  laureata lub finalisty w konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz 
przestrzega obowiązujących w środowisku szkolnym norm społecznych. 

2. Prawo do ubiegania się  o Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wybitne osiągnięcia 
we współzawodnictwie sportowym przysługuje uczniowi, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit, b), który jest 
medalistą  indywidualnych lub drużynowych zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz 
przestrzega obowiązujących w środowisku szkolnym norm społecznych. 

3. Prawo do ubiegania się  o Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wyróżniający postęp w nauce 
i wzorową  postawę  społeczną  przysługuje uczniowi, o którym mowa w § I ust. 2 lit, c), który w danym roku 
szkolnym: dokonał  znaczącego postępu w nauce w zakresie umiejętności i wiadomości z przedmiotów 
wiodących, tj. języka polskiego, matematyki, wykazał  się  ponadprzeciętnym zaangażowaniem w życie 
społeczne szkoły lub lokalnej społeczności, brał  czynny udział  w wolontariacie. Stypendium może być  
przyznane uczniowi tylko jeden raz w całym cyklu nauki w szkole podstawowej. W danym roku szkolnym 
stypendium może otrzymać  jeden uczeń  z każdej szkoły. 

III Tryb przyznawania stypendiów 

3. 1. Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Świdwin o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca każdego roku. 
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2. Do wniosku o stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i lit. b) należy dołączyć  potwierdzone 
kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe, artystyczne (dyplomy, 
zaświadczenia i inne), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz oświadczenie do celów podatkowych wraz z numerem konta bankowego. 

3. Do wniosku o stypendium, o którym mowa w. § 1 ust. 2 lit. c) należy dołączyć  potwierdzone kopie 
świadectw za poprzedni i bieżący rok szkolny, za który składany jest wniosek, dokumenty potwierdzające 
postęp w nauce i działalność  społeczną  (dyplomy, certyfikaty, opinie, zaświadczenia i inne) oraz oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie do celów 
podatkowych wraz z numerem konta bankowego. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozpatruje Burmistrz Miasta Świdwin, 
Decyzja Burmistrza Miasta Swidwin jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Świdwin może przyznać  z własnej 
inicj atywy jednorazową  nagrodę  w formie rzeczowej lub finansowej. 

IV Postanowienia końcowe 

4. 1. Stypendium jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego 
ucznia, wskazany we wniosku. 

2. Burmistrz Miasta Świdwin informuje pisemnie dyrektorów szkół  o przyznaniu stypendium. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz Miasta Świdwin. 



Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Zał cik nr 1 do „Regulaminu przyznawania przez 	rtza 

Miasta Świdwin stypendiów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 

Świdwin, dnia 	 
(dane wnioskodawcy) 

WNIOSEK 
o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

kultury i sztuki/ za wybitne osiągnięcia we wspólzawodnictwie sportowym (nieodpowiednie skreślić) 

I. Dane osobowe kandydata: 
	 urodzona(y): 	 

mię  i nazwisko 
	

data i miejsce 

2. Uczennica/eń  	  klasy szkoły 	  
nazwa szkoło 

3. Zamieszkała/y- 
adres: mejsrowoić , ukaz, nr 

. Osiągnięcia kandydatki (a): 

Nazwa konkursu/olimpiady 
	

Szczebel/ranga 
	

Lokata 

III. Uzasadnienie wniosku: 

podpis wnioskodawcy 

IV. Decyzja Burmistrza Miasta Świdwin: 

Przyznaję/nie przyznaję  stypendium w wysokości    zł. 

11 

podpis Burmistrza Miasta Świdwia 
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Załącznik nr 2 do „Regulaminu przyznawania przez Burmistrza 

Miasta Świdwin stypendiów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 

Świdwin, dnia 	 
dane wnioskodawcy) 

WNIOSEK 
o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Świdwin za wyróżniający postęp w nauce i wzorową  

postawę  społeczną  

I. Dane osobowe kandydata: 
1. 	  urodzona(y): 	 

imię  i nazwisko 	 data i miejsce 

2. Uczennica/eń  	  klasy szkoły. 	  
nazwa szkoty 

3. Zamieszkała/y, 	  
adres: miejszowokć, ulwa. nr 

II. Osiągnięcia kandydatki (a): 
1. Osiągnięcia w nauce w roku szkolnym (poprzednim) 	  
a) ocena końcoworoczna z języka polskiego: 	  
b) ocena końcoworoczna z matematyki: 	  
2. Osiągnięcia w nauce w roku szkolnym (obecnym) 	  
a) ocena końcoworoczna z języka polskiego: 	  
b) ocena końcoworoczna z matematyki: 	  
3. Zainteresowania kandydata: 

4. W jaki sposób kandydat rozwija swoje zainteresowania? 

5. Dotychczasowa działalność  (uczestnictwo w wolontariacie, praca społeczna, aktywność  pozalekcyjna, 
uczestnictwo w kołach zainteresowań, przygotowywanie szkolnych wydarzeń, konkursów, rozgrywek, 
apeli, działalność  w samorządzie szkolnym i inne) 
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6. Plany związane z edukacją 	  

7. W jaki sposób stypendium może pomóc kandydatowi w dalszym rozwoju? 

8. Jakie wydatki kandydat zamierza pokryć  ze stypendium? 

III. Uzasadnienie wniosku: 
Uzasadni cnie wniosku zostanie zaprezentowane Burmistrzowi Miasta przez dyrektora szkoły 
składającego wniosek. 

podpis wnioskodawcy 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

IV. Decyzja Burmistrza Miasta Świdwin: 

Przyznaję/nie przyznaję  stypendium w wysokości    zł. 

podpis Burmistrza Miasta Świdwie 


