
Stypendia Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Olecko 

 

 

Stypendia przyznawane uczniom za wysokie wyniki w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu 

szkolnego to świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane przez 

Burmistrza Olecka. 

  

Stypendium może otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym: 

1) uczęszczał do klasy IV-VIII szkoły podstawowej, 

2) pobierał naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą 

uzyskane osiągnięcia, 

3) uzyskał ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne, 

4) uzyskał co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania, 

5) uzyskał wysokie wyniki w dziedzinie nauki/ artystycznej/ sportu szkolnego. 

 

Ustanawiano następujące kryteria przyznania stypendiów: 

1) stypendium w dziedzinie nauki I, II i III stopnia, 

2) stypendium w dziedzinie artystycznej I, II i III stopnia, 

3) stypendium w dziedzinie sportu szkolnego I, II i III stopnia. 

 

O stypendium w dziedzinie nauki może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę lub gminę: 

1) I stopnia – doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu w dowolnej dziedzinie nauki  

na szczeblu ponadwojewódzkim lub krajowym w następstwie uczestnictwa w co najmniej jednym 

etapie konkursu – o zasięgu wojewódzkim, 

2) II stopnia – zajął od 1 do 3 miejsca w konkursie w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej lub Kuratora Oświaty lub uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim, 

3) III stopnia – uzyskał tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora 

Oświaty na szczeblu wojewódzkim. 

 

O stypendium w dziedzinie artystycznej może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę lub 

gminę osiągnął sukcesy w m.in. konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim. Stopień stypendium (I, II lub III) przyznany będzie na podstawie przedstawionych 

osiągnięć. 

 

O stypendium w dziedzinie sportu szkolnego może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę: 

1) I stopnia – zajął od I do XII miejsca w Finale Międzynarodowym lub zajął od I do III miejsca w Finale 

Ogólnopolskim, 

2) II stopnia – zajął od IV do VIII miejsca w Finale Ogólnopolskim, 

3) III stopnia – uzyskał tytuł mistrza województwa, 

- podczas zawodów organizowanych przez Szkolne Związki Sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe, inne 

podmioty wspierane przez Ministerstwo Sportu. 



Wszystkie wymienione kryteria o przyznanie stypendium w dziedzinie artystycznej oraz sportu 

szkolnego dotyczą również grup artystycznych oraz dyscyplin zespołowych, w których do stypendium 

typuje członków grupy/zawodników ich nauczyciel/trener/instruktor w liczbie: 

1) dwóch zawodników/dwie osoby, w przypadku grupy/zespołu liczącej/ącego do 6 osób (liczba 

zawodników drużyny liczona bez rezerwowych), 

2) trzech zawodników/trzy osoby, w przypadku drużyny/zespołu liczącej/ącego więcej niż 6 osób 

(liczba zawodników drużyny liczona bez rezerwowych). 

 

Załączniki do wniosku: 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów następuje na podstawie: 

1) kopii świadectwa szkolnego bądź świadectwa ukończenia szkoły – dla potwierdzenia otrzymanych 

ocen rocznych oraz oceny z zachowania, 

2) kopii zaświadczenia od organizatora konkursu/dyplomu; regulaminu, np. konkursu; komunikatu 

końcowego/protokołu/podsumowania, wyników, np. konkursu – dla potwierdzenia uzyskania 

osiągnięcia w dziedzinie nauki, artystycznej lub sportu szkolnego. 

Załączniki do wniosku składa się w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

WNIOSKODAWCĘ. 

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić: 

1) dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w ocenianym roku szkolnym, 

2) rodzic, opiekun prawny ucznia – z wyłączeniem sytuacji, gdy wnioskuje się o przyznanie 

stypendium w dziedzinie artystycznej oraz sportu szkolnego, które dotyczą grup artystycznych oraz 

dyscyplin zespołowych, 

3) inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania edukacyjne, artystyczne lub sportu szkolnego 

na rzecz uczniów. 

 

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium za miniony rok szkolny składa się do Burmistrza 

Olecka do 30 września.  

 


