Nazwa
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego
stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 4489).
Termin załatwienia
Do końca marca danego roku kalendarzowego
Wymagane dokumenty
- prawidłowo wypełniony wniosek;
- uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
ucznia (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia
w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej
tłumaczenia);
Tryb odwoławczy
Opłaty
Bez opłat.
Uwagi
1. Stypendium skierowane jest:
1) do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych publicznych
bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa (bez
względu na miejsce zamieszkania) – w tym przypadku wnioskodawcą jest dyrektor szkoły;
2) uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których
mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku
wnioskodawcą jest rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną
dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących
warunków:
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1) są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
2) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, zwalniających
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3) są laureatami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 2, organizowanych na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;
4) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin
nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem
ministra właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
kultury;

2) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji
kultury;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:
1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu
Europy lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej pucharu Polski.
Uczniowie, którym w roku złożenia wniosku przyznano już inne stypendium lub nagrodę pieniężną
za osiągnięcia sportowe ze środków Gminy Miasta Tarnowa, nie otrzymają stypendium.
3. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:
1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 70% tej kwoty,
2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 15% tej kwoty,
3) na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przeznaczone jest 15% tej kwoty.
Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości
stypendium wyliczonego dla laureata.
Wysokość stypendium zaokrągla sie do pełnej złotówki w dół.
Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:
1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;
2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne;
3) 2.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
4. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2 w roku
szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września do 31 sierpnia.
Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu
gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych,
które muszą zostać dokonane przez urzędników.
Etap 1
Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku wraz z załącznikami w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Tarnowa, Referat Ekonomiczny, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 w terminie do 30
listopada danego roku kalendarzowego.
Etap 2
Analiza formalna wniosków przez jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Tarnowa właściwą do
spraw edukacji.
Etap 3
Przedstawienie Prezydentowi Miasta Tarnowa wykazu osób spełniających warunki do przyznania
stypendium.
Etap 4
Podjęcie przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzji o przyznaniu stypendium.

Etap 5
Pisemne powiadomienie wnioskodawców o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.
Etap 6
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów stypendystom.
Etap 7
Wypłata stypendium za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, za który
przyznawane jest stypendium, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych
przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na
rachunek bankowy.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności
Inspektor – Beata Lach, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, Referat Ekonomiczny,
ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12, tel. 14 68 82 454, e-mail: b.lach@umt.tarnow.pl.

