
Zarządzenie Nr WAO.0050.7.2023 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 90c ust. 3 pkt 1 oraz art. 90g ustawy z dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2230) zarządzam,  

co następuje:  

§ 1. 

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki mogą otrzymać 

stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

§ 2. 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:  

1) uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym przyznaje się stypendium: 

a) średnią ocen od 5,00 do 5,49 oraz wzorowe zachowanie, 

b) średnią ocen od 5,50 i wyżej oraz wzorowe zachowanie, 

2) uczniowi liceum ogólnokształcącego, który uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr, 

w którym przyznaje się stypendium: 

a) średnią ocen od 4,75 do 5,29 oraz bardzo dobre zachowanie,  

b) średnią ocen od 5,30 i wyżej oraz bardzo dobre zachowanie. 

2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a) oraz ust. 1 pkt 2 ppkt a) - 150,00 zł 

jednorazowo, 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt b) oraz ust. 1 pkt 2 ppkt b) - 200,00 zł 

jednorazowo. 

3. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, który z jakiegokolwiek przedmiotu 

otrzymał ocenę niższą niż dobra. 

4. Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce uzyskane w pierwszym i drugim semestrze 

każdego roku szkolnego. 

5. W szczególnych przypadkach uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może uzyskać 

stypendium za wyniki w nauce, mimo braku wymaganej średniej ocen, o której mowa  

w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jego postawa i szczególne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy 

zasługuje na wyróżnienie. 

§ 3. 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej  

i liceum ogólnokształcącego, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę celującą lub 

bardzo dobrą z wychowania fizycznego i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz 

spełnił jeden z warunków: 



1) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym  

(I miejsce), do którego został wytypowany przez szkołę, reprezentując ją oraz Gminę 

Łomianki, 

2) osiągnął wybitne sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim (za zajęcie minimum II 

miejsca), ogólnopolskim (za zajęcie minimum III miejsca), do których został wytypowany 

przez szkołę, reprezentując ją oraz Gminę Łomianki. 

2. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi: 

1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 150,00 zł 

jednorazowo, 

2) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 200,00 zł 

jednorazowo. 

3. Jeżeli w danej dyscyplinie sportowej uczeń osiągnie wyniki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 to 

otrzyma stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane na wyższym szczeblu. 

4. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może otrzymać stypendium za osiągnięcia 

sportowe, jeżeli w klasyfikacji rocznej uzyskał, co najmniej dobrą ocenę z zachowania  

i osiągnął znaczące sukcesy sportowe. 

§ 4. 

1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po 

ukończeniu pierwszego semestru nauki w szkole, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV 

szkół podstawowych do ukończenia pierwszego semestru.  

§ 5. 

O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż 

po ukończeniu nauki w klasie IV w szkole podstawowej. 

§ 6. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,  

z zastrzeżeniem ust. 2 składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 3 opiniuje 

nauczyciel wychowania fizycznego. 

3. Komisje stypendialną powołuje dyrektor szkoły. 

4. W skład komisji stypendialnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli. 

5. Komisja stypendialna dokonuje oceny złożonych wniosków i przekazuje je dyrektorowi 

szkoły. 

§ 7. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po  

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

 

 



§ 8. 

Ustala się wzór Wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 9. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest jednorazowo  

po zakończeniu pierwszego bądź drugiego semestru (po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych), za który zostało przyznane. 

§ 10. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Łomianki.  

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023. 

 

§ 12. 

Traci moc:  

1. Zarządzenie Nr WAO.0050.3.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 9 stycznia 2020 r.  

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla 

uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki  

2. Zarządzenie Nr WAO. 0050.142.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 18 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WAO.0050.3.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 9 stycznia 

2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łomianki. 



               Załącznik nr 1  

               Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr  WAO.0050.7.2023 

                                                                                                                  Burmistrza Łomianek   

                                                                                                                  z dnia 10 stycznia 2023 r.  
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

 

Proszę o przyznanie ……..…………………………………….. uczniowi klasy……………… 

(nazwisko i imię ucznia) 

 

szkoły…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

 

stypendium za wyniki w nauce za semestr …………..……… w roku szkolnym ……/…… 

                                                                       (I lub II semestr ) 
 

Uzasadnienie 

Uczeń uzyskał: 

1. Średnią ocen ……………………………... 

2. Ocenę z zachowania ……………………… 

3. Inne 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

            …………………………                                                     ……………………………. 

             (miejscowość i data)                                                           (podpis wychowawcy klasy) 
 

 Opinia komisji stypendialnej: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

            ……………………                                                   ………………………………….. 

            (miejscowość i data)                                                 (podpis przewodniczącego komisji) 
 

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przyznaję  

ww. uczniowi stypendium za wyniki w nauce w wysokości …………zł (słownie: 

……………………………………………………………………........................). 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 

          (miejscowość i data)                                                     (podpis dyrektora szkoły) 



               Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr WAO.0050.7.2023 

                                                                                                                  Burmistrza Łomianek   

                                                                                                                  z dnia 10 stycznia 2023 r.  
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

Proszę o przyznanie ……..…………………………………….. uczniowi klasy……………… 

(nazwisko i imię ucznia) 

 

szkoły…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 
 

stypendium za osiągnięcia sportowe za  rok szkolny ………/……… 

Uzasadnienie 

Uczeń uzyskał: 

1. Ocenę z zachowania ……………………………........... 

2. Ocenę z wychowania fizycznego ̽……………………… 

3. Osiągnięcia sportowe: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Opinia nauczyciela wychowania fizycznego: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                             

                                                                            ………………………………………………... 

                                                                              (podpis nauczyciela wychowania fizycznego)                                             

 

 

…………………………………..                                     …………………………………. 

           (miejscowość i data)                                                   (podpis wychowawcy klasy) 
 

 Opinia komisji stypendialnej: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

            ……………………                                                   ………………………………….. 

            (miejscowość i data)                                                 (podpis przewodniczącego komisji) 
 

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przyznaję ww. 

uczniowi stypendium za osiągnięcia sportowe w wysokości …………zł. (słownie: 

……………………………………………………………………........................). 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 

          (miejscowość i data)                                                     (podpis dyrektora szkoły) 

̽ nie dotyczy ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych 


		2023-01-10T14:46:03+0100
	Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak




