Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/505/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Regulamin przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
w Zakopanem za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
§ 1. Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Miasta Zakopane,
uczęszczający do szkoły podstawowej lub gimnazjum.
§ 2. 1. Dyrektor danej szkoły składa wnioski o przyznanie stypendium wraz z proponowaną
punktacją do Urzędu Miasta Zakopane:
- w terminie do 31 stycznia - za wyniki uczniów w I półroczu roku szkolnego,
- w terminie do 30 czerwca - za wyniki uczniów w II półroczu roku szkolnego,
2. Burmistrz Miasta Zakopane na wniosek powołanej przez siebie Komisji Stypendialnej,
dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i ustala ostateczną listę, w celu wyłonienia uczniów
uprawnionych do otrzymania stypendium.
§ 3. Burmistrz Miasta Zakopane przyznaje stypendia na okres 5 miesięcy (luty – czerwiec
i wrzesień – styczeń) i są one wypłacane jednorazowo (odpowiednio: w marcu i we wrześniu).
§ 4. Wysokość stypendium wynosi:
- 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych,
- 150 zł miesięcznie dla uczniów gimnazjów.
§ 5. 1. Stypendia otrzymają uczniowie, którzy spełnili warunki opisane w punktach a) lub b) oraz
spełnili warunek opisany w punkcie c):
a) w klasyfikacji za I półrocze lub rocznej uzyskali ocenę zachowania przynajmniej bardzo dobrą
oraz średnią ocen przynajmniej 4,75,
b) zostali finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej, konkursu organizowanego przez
MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz w klasyfikacji za I półrocze lub rocznej uzyskali
ocenę zachowania przynajmniej dobrą,
c) znaleźli się w gronie 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów
z najwyższą ilością punktów za osiągnięcia opisane w § 6 Regulaminu.
2. Jeżeli na miejscu 15 w rankingu, o którym mowa w pkt 1c) uczniowie uzyskają tę samą liczbę
punktów, o wyborze decyduje w kolejności: wynik w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
organizowanych przez MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty, średnia ocen klasyfikacyjnych,
o których mowa w pkt 1a), następnie ocena zachowania.
3. Dyrektor szkoły może złożyć maksymalnie do 10 wniosków za każde półrocze.
§ 6. 1. Punktowane będą osiągnięcia w nauce, zachowaniu, a także osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych, w tym wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych i innych, wynik egzaminu
CKE oraz praca w organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

2. Za uzyskane osiągnięcia uczeń może uzyskać następującą liczbę punktów:
1) 1 pkt za każdą 0,1 ponad średnią ocen 5,00 w szkołach podstawowych i 4,75 w gimnazjach
za I półrocze lub ocenę roczną;
2) 2 pkt za wzorowe zachowanie;
3) olimpiady przedmiotowe, konkursy organizowane przez MEN i Małopolskiego Kuratora
Oświaty:
15 pkt dla laureata;
10 pkt dla finalisty etapu centralnego lub wojewódzkiego;
5 pkt za awans do etapu rejonowego;
4) inne konkursy (przedmiotowe, w tym wiedzy, artystyczne, zawody sportowe, itp.):
a) na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym:
5 pkt za 1 miejsce
4 pkt za 2 miejsce
3 pkt za 3 miejsce
2 pkt za wyróżnienie
b) na poziomie powiatowym, rejonowym i gminnym:
4 pkt za 1 miejsce
3 pkt za 2 miejsce
2 pkt za 3 miejsce
1 pkt dla pozostałych laureatów konkursów powiatowych, rejonowych
i gminnych
5) za osiągnięcia w drużynie (zespole) na poziomie konkursów opisanych w pkt 4) ppkt a)
i ppkt b) ust. 2 § 6, uczeń otrzymuje 1 pkt, bez względu które miejsce zajęła drużyna (zespół).
Łącznie za osiągnięcia w innych konkursach opisanych w pkt. 4 uczeń może otrzymać
maksymalnie 15 punktów; 5 punktów za konkursy przedmiotowe-wiedzy, 5 punktów za
konkursy artystyczne i 5 punktów za zawody sportowe.
W przypadku konkursów i zawodów sportowych, w pierwszej kolejności punktowane są
osiągnięcia indywidualne.
W przypadku udziału ucznia w konkursie wieloetapowym, odbywającym się w dwóch
półroczach roku szkolnego, należy podać ostatni etap rozegrany w półroczu, którego dotyczy
składany wniosek lub ten, który w danym półroczu uznany jest jako korzystniejszy dla ucznia.
Nie sumuje się punktacji poszczególnych etapów tego samego konkursu.

6) egzamin CKE dla uczniów kończących naukę w gimnazjum:
po 1 pkt za wynik w zakresie 80 – 85 % punktów w każdej części egzaminu
po 2 pkt za wynik w zakresie 86 – 90 % punktów w każdej części egzaminu
po 3 pkt za wynik w zakresie 91 – 95 % punktów z każdej części egzaminu
po 4 pkt za wynik powyżej 95 % punktów w każdej części egzaminu
Punktów za egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego w części rozszerzonej nie przyznaje
się.
7) praca na rzecz społeczności szkolnej w organizacjach szkolnych (samorząd uczniowski, inne
organizacje działające w szkole) lub w stowarzyszeniach i organizacjach działających na terenie
Miasta Zakopane: 1 pkt za jednorazową akcję, 2 pkt za akcję powtarzającą się, 3 pkt za pracę
ciągłą (półroczną).
Maksymalnie należy podać trzy prace na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. W przypadku
udziału ucznia w większej ilości prac, należy wskazać korzystniejsze dla ucznia osiągnięcia.
§ 7. Burmistrz Miasta Zakopane zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nazwisk stypendystów na
stronach internetowych i w prasie.
§ 8. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub niezgodne z regulaminem nie będą
rozpatrywane.
§ 9. Decyzja o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

