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Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr XVIII/191/20 Rady Miasta 

Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i 

liceów ogólnokształcących 

Rozdział 1. 

Cel i charakter stypendium 

§ 1.  

1. Przyznanie Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy ma na celu wspieranie szczególnie 

uzdolnionych uczniów i absolwentów uczęszczających do szkół na ternie miasta Puławy. 

2. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 

Rozdział 2. 

Warunki, sposób i terminy przyznawania Jednorazowego Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta 

Puławy - "Nasi Najlepsi" 

§ 2.  

Jednorazowe Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Nasi Najlepsi” może być przyznane 

uczniom szkół podstawowych publicznych i niepublicznych oraz liceów ogólnokształcących dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Puławy. 

§ 3.  

Jednorazowe Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy – „Nasi Najlepsi” przyznawane  

jest uczniom po zakończeniu roku szkolnego. 

§ 4.  

1. Jednorazowe Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy – „Nasi Najlepsi” przyznawane będzie: 

1) Uczniowi szkoły podstawowej: 

a) Laureatowi wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego organizowanego przez   Lubelskiego 

Kuratora Oświaty, 

b) Uczniowi klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, o ile uzyska średnią ocen powyżej 5,4  

i spełni wymagania określone w pkt 3, 

2) Uczniowi liceum ogólnokształcącego: 

a) Laureatowi międzynarodowej i krajowej olimpiady przedmiotowej, 

b) Osiągającemu średnią ocen powyżej 5,2 ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym  

roku szkolnym i spełniającemu wymagania określone w pkt 3, 

2. Kandydat do Jednorazowego Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy – „Nasi Najlepsi”: 

1) posiada wzorową ocenę zachowania, 
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2) uczestniczy w życiu szkoły, 

3) przestrzega zasad kultury współżycia społecznego, 

4) pomaga innym swoją wiedzą i umiejętnościami, 

5) pracuje na rzecz środowiska i społeczności lokalnej,  

6)  stanowi przykład do naśladowania. 

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie jednorazowego Stypendium Naukowego „Nasi Najlepsi” składa dyrektor szkoły, 

której uczniem jest kandydat, po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną. 

2. Wniosek, z powołaniem się na stosowną uchwałę rady pedagogicznej, należy składać najpóźniej  

do poniedziałku w tygodniu, w którym następuje zakończenie roku szkolnego w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Miasta Puławy. 

3. Maksymalna kwota stypendium brutto wynosi: 

1) dla uczniów szkół podstawowych - 300 zł, 

2) dla uczniów liceów dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy – 500 zł, 

4. Jednorazowe Stypendium Naukowe „Nasi Najlepsi” wręczane jest podczas uroczystej gali 

organizowanej w tygodniu w którym przypada zakończenie roku szkolnego. 

§ 6. 

Wniosek o jednorazowe Stypendium Naukowe „Nasi Najlepsi” powinien zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko typowanego do nagrody, 

2) datę urodzenia, 

3) imiona i nazwisko rodziców – opiekunów, 

4) nazwę, siedzibę i rodzaj szkoły, 

5) wyszczególnienie do której klasy uczęszcza uczeń, 

6) uzasadnienie ubiegania się o nagrodę wraz z informacją przydatną podczas prezentacji dorobku 

ucznia w trakcie ceremonii wręczania nagrody, 7) podpis wnioskodawcy. 

§ 7. 

1. Tryb rozpatrywania wniosków: 

1) złożone wnioski wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji przez Komisję powoływaną 

corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy pod kątem: 

a) spełnienia przez ucznia kryteriów  określonych w regulaminie, 

b) spełnienia wymogów formalnych określonych w § 4 i § 5 

2) Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Puławy listę osób kwalifikujących się do otrzymania  

stypendium wraz z propozycją wysokości stypendium. 
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3) Wnioski niespełniające kryteriów określonych w pkt 1 nie podlegają rozpatrzeniu 

2. O przyznaniu i wysokości stypendium lub o odmowie przyznania stypendium poszczególnym uczniom 

ubiegającym się o jego uzyskanie orzeka Prezydent Miasta Puławy w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Rozdział 3. 

Warunki, sposób i terminy przyznawania Rocznego Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy  

- "Sybilla Naukowa" 

§ 8. 

1. O roczne Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa”  ubiegać się mogą 

uczniowie szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących  prowadzonych przez Miasto Puławy 

spełniający jeden z trzech tytułów do jego przyznania: 

1) celujące oceny na  świadectwie końcowym oraz szczególne osiągnięcia oraz co najmniej dobrą 

ocenę zachowania; lub 

2) tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty  

lub na mocy porozumienia Lubelskiego Kuratora Oświaty z innymi Kuratoramioraz co najmniej dobrą 

ocenę zachowania; lub 

3) tytuł laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów 

dodatkowych lub tematycznej, organizowanej jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, 

organizowanej przez szkołę wyższą i inne instytucje naukowe oraz stowarzyszenia naukowe  

i naukowotechniczne oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Roczne Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” za osiągnięcia wymienione 

w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio  

po roku szkolnym, w którym uczeń uzyskał tytuł uprawniający do przyznania stypendium. 

3. W przypadku zbiegu tytułów określonych w ust. 1 uczeń w danym roku szkolnym może otrzymać 

stypendium tylko z jednego tytułu, najbardziej korzystnego dla ucznia – z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. W przypadku uzyskania przez ucznia więcej niż jednego tytułu laureata, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

maksymalna wysokość stypendium ulega zwiększeniu o 50% za każdy dodatkowy tytuł laureata. 

5. W przypadku uzyskania przez ucznia więcej niż jednego tytułu laureata/finalisty, o których mowa  

w ust. 1 pkt 3 maksymalna wysokość stypendium ulega zwiększeniu o 50% za każdy dodatkowy tytuł 

laureata lub finalisty. 

§ 9. 

1. Przyznawanie stypendium uczniom, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1: 

1) warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez ucznia na świadectwie ukończenia klasy,  

od ukończenia klasy siódmej szkoły podstawowej, minimum sześciu ocen celujących w szkole 

podstawowej, pięciu w liceum oraz udokumentowanie szczególnych osiągnięć – tytuł laureata –  

w co najmniej jednym konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  

z wyjątkiem konkursów sportowych; 
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2) listę kandydatów wraz z wnioskami o udzielenie stypendium, spełniającymi kryteria określone  

w pkt 1, składają dyrektorzy szkół podstawowych i liceów w terminie do 30 czerwca każdego roku; 

3) wnioski dotyczące kandydatów winny zawierać: 

a) określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium, 

b) dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz prezentację jego osiągnięć, 

c) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 1 oraz w § 8 

ust. 1 pkt 1, 

4) stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj. od miesiąca września danego roku do miesiąca 

czerwca następnego roku. 

2. Przyznawanie stypendium uczniom, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2: 

1) warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub na mocy porozumienia Lubelskiego 

Kuratora Oświaty z innymi Kuratorami; 

2) listę kandydatów wraz z wnioskami o udzielenie stypendium, spełniającymi kryteria określone  

w pkt 1, składają dyrektorzy szkół podstawowych w terminie do 30 czerwca każdego roku;  

3) wnioski dotyczące kandydatów winny zawierać: 

a) określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium, 

b) dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz charakterystykę wyników 

naukowych kandydata; 

c) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 1 oraz § 8 ust. 1 

pkt 2; 

4) stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od miesiąca września danego roku  

      do miesiąca czerwca roku następnego. 

3. Przyznawanie stypendium uczniom, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3: 

1) warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznej, organizowanej 

jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, organizowanej przez szkołę wyższą i inne 

instytucje naukowe oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne; 

2) listę kandydatów wraz z wnioskami o udzielenie stypendium, spełniającymi kryteria określone  

w pkt 1, zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych i liceów w terminie do 30 czerwca każdego roku; 

3) wnioski dotyczące kandydatów winny zawierać: 

a) określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium, 

b) dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz prezentację jego osiągnięć, 
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c) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 1  

oraz w § 8 ust. 1 pkt 3; 

4) stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od miesiąca września danego roku  

do miesiąca czerwca następnego roku z zastrzeżeniem pkt.5. 

5) absolwentom liceów stypendium przyznawane jest na okres 5 miesięcy, tj. od miesiąca października 

danego roku do miesiąca lutego następnego roku, po przedłożeniu zaświadczenia o podjęciu studiów. 

§ 10. 

1. Tryb rozpatrywania wniosków: 

1) złożone wnioski wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji przez Komisję powoływaną 

corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy pod kątem: 

a) spełnienia przez ucznia kryteriów  określonych w regulaminie, 

b) spełnienia wymogów formalnych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 i 3, § 9 ust. 2 pkt2 i 3,  

§ 9 ust. 3 pkt 2 i 3, 

2) Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Puławy listę osób kwalifikujących się do otrzymania 

stypendium wraz z propozycją wysokości stypendium, 

3) Wnioski niespełniające kryteriów określonych w pkt. 1 nie podlegają rozpatrzeniu. 

2. O przyznaniu stypendium i jego wysokości lub odmowie orzeka Prezydent Miasta Puławy w drodze decyzji 

administracyjnej, 

3.  Listy stypendystów są przekazywane odpowiednim szkołom do realizacji. 

§ 11. 

1. Maksymalne miesięczna wysokość Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla 

Naukowa” brutto z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 i 5 wynosi: 

 

Rodzaj stypendium Szkoła podstawowa Liceum 

celujące oceny na  świadectwie 

końcowym oraz szczególne osiągnięcia 
100 zł 200 zł 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego 200 zł nie dotyczy 

tytuł laureata/finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady 
300 zł 300 zł 

 

2. Wysokość stypendium w danym roku ustalana indywidualnie dla każdego stypendysty  

jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta. 
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§ 12. 

Przyznane roczne Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” wypłacane 

będzie co miesiąc przez szkołę, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent w terminie  

do dziesiątego dnia każdego miesiąca, na wskazane konto. 

 

§ 13. 

Absolwent liceum ogólnokształcącego pobierający stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Prezydenta Miasta Puławy w przypadku skreślenia go z listy studentów. Traci on prawo  

do jego otrzymania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został skreślony  

z listy studentów. O pozbawieniu  prawa do stypendium orzeka się w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 14. 

1. Uczeń  pobierający roczne Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa”   

traci prawo do jego otrzymywania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym otrzymał niższą niż dobra ocenę zachowania. O pozbawieniu prawa do stypendium orzeka  

się w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, który pobiera stypendium, informuje Prezydenta Miasta  

o każdym przypadku ustalenia oceny zachowania niższej niż dobra. 

 


