
UCHWAŁA NR XVII/557/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym 
do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, ustala się zasady udzielania stypendiów edukacyjnych zwanych Nagrodą 
Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce w brzmieniu stanowiącym Załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/185/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie 
Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 2660). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/557/20 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych zwanych Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin 
za wybitne osiągnięcia w nauce 

§ 1. Stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce, zwane 
dalej „Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin”, może zostać przyznane uczniom uczęszczającym do 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

§ 2. Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin, o której mowa w§1 przyznaje się na wniosek dyrektora 
szkoły. 

§ 3. 1. O Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin może się ubiegać uczeń, który posiada w danym 
roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych 
programem nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole, 
z wyjątkiem konkursów artystycznych (np. recytatorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych, 
tanecznych, fotograficznych, multimedialnych, marynistycznych) i sportowych. 

2. Przez wybitne osiągnięcia w nauce, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć: 

1) osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych 
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie z pkt 1 i 2 Załącznika nr 
2 do niniejszych Zasad, 

2) osiągnięcia ucznia szkoły ponadpodstawowej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub 
innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie 
z pkt 3 Załącznika nr 2 do niniejszych Zasad. 

§ 4. 1. Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, należy składać 
w terminie do dnia 27 maja każdego roku szkolnego do Dyrektora Wydziału Oświaty za 
pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, podając nazwy konkursów, olimpiad 
oraz organizatorów w pełnym brzmieniu. 

3. Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów lub kserokopie zaświadczeń organizatora 
przeprowadzającego konkurs, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

4. Dołączone do wniosku kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających sukcesy ucznia 
muszą zawierać pełną nazwę i datę konkursu, nazwisko i imię ucznia. 

5. Sukces ucznia nie podlega punktacji w przypadku braku na dyplomie/ zaświadczeniu daty oraz 
stosownej pieczątki i podpisu organizatora. 

6. Osiągnięcia ucznia we wniosku należy wpisywać rozpoczynając od konkursów i olimpiad 
zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

7. W przypadku udziału ucznia w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni etap 
lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia. Nie podlegają punktacji wszystkie etapy 
tego samego konkursu. W przypadku konkursów wielosesyjnych należy podać jedną, najlepszą sesję. 
Kolejne sesje tego samego konkursu nie podlegają ocenie. 

8. W przypadku udziału ucznia w olimpiadzie/ konkursie dla wyższego etapu edukacyjnego, 
punkty za osiągnięcia przyznawane są zgodnie z tabelą wyższego etapu edukacyjnego. 

9. W przypadku osiągnięć drużynowych (zespołowych) i braku nazwisk oraz imion uczniów na 
dyplomie szkoła dołącza spis drużyny (zespołu) potwierdzony przez dyrektora szkoły. 
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10. W przypadku uzyskania przez ucznia złotego, srebrnego lub brązowego medalu 
w międzynarodowych olimpiadach lub międzynarodowych turniejach, przyznawana jest nagroda 
pieniężna. 

11. Potwierdzenie osiągnięcia wymienionego w ust. 10 należy dostarczyć wraz z wnioskiem 
dyrektora szkoły do dnia 31 sierpnia danego roku. 

12. Wręczenie nagrody pieniężnej uczniowi lub absolwentowi szkoły następuje do końca września 
danego roku. 

13. Wnioski o przyznanie uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin opiniuje w drodze 
uchwały Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców szkoły, do której uczęszcza uczeń typowany do 
nagrody. 

§ 5. 1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Szczecin poprzez zatwierdzenie listy nagrodzonych 
uczniów sporządzonej przez Komisję Nagród Prezydenta Miasta Szczecin, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze zarządzenia powołuje Komisję, określa jej skład osobowy 
oraz wyznacza przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 

3. W skład Komisji wchodzi 18 osób, w tym: 

1) przedstawiciel Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin, 

2) przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 

3) doradcy/specjaliści poszczególnych przedmiotów, 

4) dyrektorzy szczecińskich szkół. 

4. Do zadań Komisji należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium; każdy wniosek sprawdzany, 
punktowany i akceptowany jest przez co najmniej 2 członków Komisji oraz przez 
przewodniczącego Komisji, 

2) ustalanie podczas pierwszego posiedzenia klasyfikacji konkursów i olimpiad organizowanych 
w danym roku, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z tabeli konkursów określającej punktację, 

3) w przypadku wątpliwości z zakwalifikowaniem konkursu do odpowiedniej kategorii podczas prac 
Komisji - czynności wskazane w pkt 1 dokonuje 3 członków wskazanych przez 
Przewodniczącego, 

4) ustalanie limitu punktów kwalifikujących ucznia do nagrody oraz ustalanie wysokości nagród, 

5) sporządzanie listy nagrodzonych uczniów. 

§ 6. 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 
w obecności co najmniej połowy ustalonego składu komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma przewodniczący. 

3. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu. 

§ 7. O przyznaniu nagrody zostaje zawiadomiony dyrektor szkoły, w której uczeń pobiera naukę. 

§ 8. 1. Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu gminy, nie mniej niż : 

1) 200 zł dla ucznia szkoły podstawowej; 

2) 300 zł dla ucznia szkoły ponadpodstawowej. 

2. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin oraz nagroda wskazana w § 4 ust. 10 wypłacana jest 
jednorazowo do rąk pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia za pośrednictwem 
szkoły. 
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§ 9. Środki finansowe na Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin zostaną corocznie zabezpieczone 
w budżecie Gminy Miasto Szczecin. 

§ 10. 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty 
wręczenia uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. 

2. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

3. Odwołania rozpatrywane są przez Komisję. 

4. Przewodniczący Komisji powołuje trzy osoby ze składu Komisji celem rozpatrzenia odwołań. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 
rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecin.

Id: 22BEA0C1-CC59-465D-9934-30BA4D91509A. Podpisany Strona 3



  

 

Załącznik Nr 1 

do Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego zwanego Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin 

   

Pieczęć szkoły  Liczba punktów 

  ............................... 

  ............................... 

  ............................... 

  (Czytelne podpisy członków Komisji 

Nagród) 

WNIOSEK 

o przyznanie uczniowi stypendium edukacyjnego zwanego Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin 

za wybitne osiągnięcia w nauce - z wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu 

(proszę załączyć kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia) 

1. Imię i nazwisko ucznia 

 

 

                   

                    

2. Szkoła, klasa ............................................................................................................................... 

3. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia .......................................................................................... 

  

  

............................................................. ............................................................ 

Pieczęć i podpis Przewodniczącego 
Rady Rodziców 

Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

  

  

Szczecin, dnia................................... 
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4. Wybitne osiągnięcia ucznia: 

Lp. 

Nazwa 
Główny 

organizator 

i zasięg 

Udział w 

etapie
2 

Miejsce Punkty 

(wypełnia 

Komisja 

Nagród) 
Olimpiady

1 Konkursu
1 Turnieju

1 indywidualnie zespołowo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

5. Wybitne osiągnięcia w dziedzinach nie objętych programem nauczania: 

(w tym inne nagrody i stypendia) 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Razem  

Osiągnięcia ucznia nie potwierdzone załączoną kopią dyplomu/zaświadczenia nie będą punktowane
3
 

1 
Międzyszkolny, gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy

 

2 
Należy wpisać osiągnięcie na najwyższym etapie, w którym uczeń brał udział

 

3 
W przypadku nieotrzymania zaświadczenia w terminie do 27 maja, należy dostarczyć je w terminie 

późniejszym, jednak przed zakończeniem prac Komisji Nagród 
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Załącznik Nr 2 

do Zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 

1. Punktacja osiągnięć uczniów szkół PODSTAWOWYCH 

RODZAJ KONKURSU LICZBA PUNKTÓW 

Olimpiady zwalniające z egzaminu ósmoklasisty - zgodnie z wykazem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

laureat finalista 
udział w II etapie 

(okręgowym/ogólnopolskim) 

70 50 20 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty 
laureat finalista 

 
60 40 

Ogólnopolskie konkursy lub turnieje organizowane przez instytucje 

oświatowe, naukowe, wyższe uczelnie* 

laureat finalista wyróżnienie 

30 25 20 

Wojewódzkie konkursy lub turnieje organizowane pod patronatem 

jednostek samorządowych i rządowych, uczelni wyższych i instytucji 

państwowych 

laureat finalista wyróżnienie 

20 15 10 

Konkursy (etapowe) pod patronatem (mecenatem) 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Prezydenta Miasta 

Szczecin (np. organizowane przez XIII LO w Szczecinie, V LO w 

Szczecinie, Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej) 

laureat finalista 

 
20 15 

Miejskie konkursy pod patronatem (mecenatem) 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Prezydenta Miasta 

Szczecin 

laureat finalista 
 

5 3 

KONKURSY PŁATNE 

Kangur matematyczny 
laureat bardzo dobry wynik wyróżnienie 

20 15 10 

Konkurs Lwiątko (fizyczny) 
hiperon kaon taon 

20 15 10 

Konkurs Bóbr (informatyczny) 
laureat wyróżnienie 

 
20 15 
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Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" 
nagroda główna nagroda wyróżnienie 

7 5 3 

Konkursy (**) Jersz, Olimpus, Oxford, Suwikr(jeśli wielosesyjny - 

JEDNA najlepsza sesja) 

laureat bardzo dobry wynik dobry wynik 

laureat 1-3 miejsca 
(1-3 stopnia) 

laureat - pozostałe miejsca 

(pozostałe stopnie) lub bardzo 

dobry wynik 
dobry wynik lub wyróżnienie 

7 5 3 

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe (**) EDI - PANDA, EDI - 

PINGWIN, 

dyplom laureata 1-3 miejsca 
dyplom laureata - pozostałe 

miejsca 
dyplom wyróżnienia 

7 5 3 

Ogólnopolskie Konkursy Centrum Edukacji Szkolnej (**) - 

MULTITEST, MIX, GALILEO, ALBUS 

dyplom grawerowany laureata 

1 miejsce 
dyplom laureat 

miejsca 2-3 

dyplom laureata - pozostałe 

miejsca 
dyplom wyróżnienia 

7 5 3 

Ogólnopolski Konkurs FOX (**) 
laureat bardzo dobry wynik dobry wynik 

7 5 3 

- Zasięg ogólnopolski -  oznacza, że konkurs/ turniej był etapowy i brali w nim udział uczniowie z przynajmniej 2 województw 
- Zasięg wojewódzki – oznacza, że konkurs/ turniej był etapowy i brali w nim udział uczniowie z przynajmniej z 3 gmin woj. zachodniopomorskiego 
- Zasięg miejski – oznacza, że w konkursie /turnieju brali uczniowie przynajmniej  z  5 szkół 
- W przypadku  konkursów płatnych oznaczonych (**) Komisja bierze pod uwagę nie więcej niż cztery takie konkursy, ale z różnych przedmiotów 
- (*) W przypadku uzyskania tytułu laureata na szczeblu ogólnopolskim w ogólnopolskich konkursach lub turniejach organizowanych przez instytucje oświatowe, naukowe, 

wyższe uczelnie, punktacja zostaje podwyższona o 20 pkt. dla laureatów miejsc I-III oraz o 15 pkt. dla pozostałych laureatów 
   Proponowany minimalny próg kwalifikujący ucznia do otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin wynosi 50 punktów. Komisja ma prawo podjąć decyzję o zmianie 

minimalnego progu punktowego. 
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2. Punktacja osiągnięć uczniów szkół PONADPODSTAWOWYCH 

RODZAJ KONKURSU LICZBA PUNKTÓW 

Międzynarodowe olimpiady lub turnieje (po uzyskaniu tytułu 

laureata olimpiady przedmiotowej lub zawodowej zwalniającej z

egzaminu maturalnego lub zawodowego – zgodnie z wykazem

CKE) 

złoty medal srebrny medal brązowy medal 

Nagroda pieniężna Nagroda pieniężna Nagroda pieniężna 

Ogólnopolskie Olimpiady i turnieje zwalniające z egzaminu

maturalnego i zawodowego – zgodnie z wykazem CKE 

laureat finalista/ bdb wynik 

udział w II etapie

(okręgowym/

ogólnopolskim) 

udział w części

doświadczalnej 
udział w części

teoretycznej 

90 70 40 30 

Ogólnopolskie inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z

przedmiotów dodatkowych lub tematyczne dotowane przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

laureat finalista/ bdb wynik 
udział w II etapie

(okręgowym/

ogólnopolskim) 

70 60 20 

Międzynarodowe konkursy organizowane przez instytucje

międzynarodowe, np. Parlament UE, CERN itp. 

laureat finalista 

50 30 

Ogólnopolskie konkursy lub turnieje organizowane przez instytucje

oświatowe, naukowe, wyższe uczelnie 

laureat finalista 
udział w II etapie (okręgowym/

ogólnopolskim) 

40 30 15 

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
organizowane przez uczelnie wyższe zgodnie z Regulaminem

zamieszczonym na stronie ZCDN 

laureat finalista wyróżniony finalista 

40 30 20 

Wojewódzkie konkursy lub turnieje (w tym konkursy/turnieje

branżowe) organizowane pod patronatem jednostek samorządowych

i rządowych oraz instytucji państwowych 

laureat finalista 

30 20 

Miejskie konkursy pod patronatem (mecenatem)

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Prezydenta Miasta

Szczecin 

laureat finalista 

7 5 
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KONKURSY PŁATNE 

Kangur matematyczny 
laureat bardzo dobry wynik wyróżnienie 

20 15 10 

Konkurs Lwiątko (fizyczny) 
hiperon kaon taon 

20 15 10 

Konkurs Bóbr (informatyczny) 
laureat wyróżnienie 

 
20 15 

Konkursy (*) Jersz, Olimpus, Oxford, Suwikr (jeśli wielosesyjny - 

JEDNA najlepsza sesja) 

laureat bardzo dobry wynik dobry wynik 

laureat 1-3 miejsca (1-3 

stopnia) 

laureat - pozostałe miejsca 

(pozostałe stopnie) lub bardzo 

dobry wynik 
dobry wynik lub wyróżnienie 

10 7 3 

- Zasięg ogólnopolski –  oznacza, że konkurs/ turniej był etapowy i brali w nim udział uczniowie z przynajmniej 2 województw 

- Zasięg wojewódzki – oznacza, że konkurs/ turniej był etapowy i brali w nim udział uczniowie z przynajmniej 3 gmin woj. zachodniopomorskiego 

- Zasięg miejski – oznacza, że w konkursie /turnieju brali uczniowie przynajmniej  z  5 szkół 

- W przypadku  konkursów płatnych oznaczonych (*) Komisja bierze pod uwagę nie więcej niż cztery takie konkursy, ale z różnych przedmiotów 

Proponowany minimalny próg kwalifikujący ucznia do otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin wynosi 50 punktów. Komisja ma prawo podjąć 

decyzję o zmianie minimalnego progu punktowego. 
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