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Stypendia edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych 

 

 

Podstawa prawna art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); 

 

uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 

2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3372 z dnia 5 listopada 2019 r.)  

 

Komórka 

organizacyjna i 

osoba załatwiająca 

sprawę 

Referat Organizacji 

Stanowisko ds. kontroli zarządczej i oświaty, pok. 16 

Tel. 77 4611140 w. 25, Fax. 77 4611140 w. 30 

e-mail: umig@kolonowskie.pl  

 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o przyznanie stypendium wraz załącznikami: 

I.  Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia lub kserokopie tych 

dokumentów, potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem: 

 

1. Stypendia za wysokie wyniki w nauce: 

a) Dokument potwierdzający uzyskanie na świadectwie  średniej ocen min. 5,5 

lub 

Dokument potwierdzający uzyskanie min. 85% maksymalnej ilości punktów z 

egzaminu ósmoklasisty; 

b) Dokument potwierdzający wzorową ocenę zachowania. 

 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki: 

a) Dokument potwierdzający min. bardzo dobrą ocenę zachowania oraz brak 

nieusprawiedliwionych nieobecności 

b) Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie 

Kuratorium Oświaty; 

lub 

Dokument potwierdzający uzyskanie min. 90% maksymalnej ilości punktów z 

jednego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty;  

lub 

Dokument potwierdzający uzyskanie min. 70% punktów możliwych do 

zdobycia na etapie gminnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty; 

lub 

Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursów i 

olimpiad z zajęć objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej na 

szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym. 
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3. Stypendia za osiągnięcia sportowe: 

a) Dokument potwierdzający uzyskanie oceny celującej lub bardzo dobrej z 

wychowania fizycznego, a z przedmiotów ogólnokształcących ocen nie 

niższych niż dostateczne; 

b) Dokument potwierdzający min. bardzo dobrą ocenę zachowania oraz brak 

nieusprawiedliwionych nieobecności; 

c) Dokument potwierdzający zajęcie miejsca I do V w olimpijskich 

dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu 

międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim; 

II. Oświadczenie o numerze konta bankowego; 

III. Wypełniony formularz PIT-2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium 

 

Wysokość opłaty 

skarbowej 

Brak 

Termin składania 

dokumentów 

Najpóźniej 2 dnia przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

czerwcu każdego roku, w godzinach pracy urzędu 

 

Termin realizacji Na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym 

 

Rozstrzygnięcie Przyznanie stypendium, które wypłacone zostanie do 15 lipca na rachunek 

bankowy wskazany przez rodzica ucznia 

 

Tryb odwoławczy Brak 

 

Uwagi I. Kandydatów do stypendium zgłaszają następujące podmioty: 

1) Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej); 

2) Rodzic lub prawny opiekun dziecka – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do 

której uczęszcza uczeń. 

II. Stypendium przyznawane jest jednorazowo za wyniki i osiągnięcia uzyskane w 

roku szkolnym, którego stypendium dotyczy. 

 

Informacje 

dodatkowe 

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 

Kolonowskiem 

 

Wzory wniosków W załączeniu 

 
 

Sporządził: Ewa Wiśniewska-Wróbel - Inspektor 

Zatwierdził: Norbert Koston - Burmistrz 

Sprawdził pod względem formalnym i prawnym: Gabriela Sklorz – Radca prawny 

 


