INFORMACJA O STYPENDIACH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
GMINY OLECKO

Nauka w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej to okres intensywnego
zdobywania wiedzy przez uczniów. Jest to również czas nabywania wielu umiejętności, a także
rozwijania pasji i talentów, które będą podstawą w budowaniu drogi dalszej edukacji i pracy
zawodowej. Uczniowie potrzebują w tym istotnym czasie wsparcia, również finansowego. Jedną
z możliwości pomocy uczniom są stypendia, które przyznaje się w celu zmniejszania różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej, jak również wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Ze środków będących w dyspozycji Gminy Olecko uczniowie mogą otrzymać następujące
stypendia o charakterze socjalnym albo motywacyjnym:
1) stypendia szkolne,
2) stypendia w dziedzinie nauki, sportu lub artystycznej,
3) stypendia motywacyjne.

STYPENDIA SZKOLNE
Stypendia szkolne to świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane przez
Burmistrza Olecka.
Stypendia mogą otrzymać:
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankowie ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendia przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) mieszkają na terenie Gminy Olecko,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto 456,00 zł (za dochód uważa
się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony),
4) nie zostało wszczęte postępowanie o nierealizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Stypendia są przyznawane na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego
ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku wraz z załącznikami
określającymi sytuację rodzinną i materialną ucznia (stosowne zaświadczenia lub oświadczenia).
Wniosek wraz z załącznikami składany jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku
lub za pośrednictwem poczty od 1 do 15 września, a w przypadku słuchacza kolegium
– od 1 września do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek
może być złożony po upływie w/w terminów. Uzasadnionymi przypadkami są w szczególności:
choroba osoby składającej wniosek potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, wypadki losowe
(m. in. śmierć rodzica, opiekuna prawnego), nagła zmiana sytuacji materialnej rodziny.
Stypendia szkolne są przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy,
a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym. Miesięczna wysokość przyznanego świadczenia może wynosić od 84,80 zł
do 212,00 zł.
Informacje o przyznawaniu stypendiów szkolnych można uzyskać w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – Plac Wolności 1, 19-400 Olecko, pokój nr 11,
tel. 87 620 10 74.
Przepisy prawne regulujące przyznawanie stypendiów szkolnych uwzględniające stan prawny
na dzień 20 marca 2014 r.:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.),
2) uchwała Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Olecko (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r. Nr 77,
poz. 1289 z późn. zm.).

STYPENDIA W DZIEDZINIE NAUKI, SPORTU LUB ARTYSTYCZNEJ
Stypendia w dziedzinie nauki, sportu lub artystycznej to świadczenia pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Burmistrza Olecka.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy w ocenianym roku szkolnym uczęszczali do klas IV-VI
szkoły podstawowej lub do gimnazjum i spełnili łącznie następujące kryteria:
1) mieszkali na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczy uzyskane osiągnięcie,
2) uzyskali ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny końcoworoczne,
3) uzyskali co najmniej poprawną końcoworoczną ocenę z zachowania,
4) uzyskali wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej.
O stypendia w dziedzinie nauki mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
1) doszli do ostatniego i decydującego etapu konkursu na szczeblu ponadwojewódzkim lub krajowym
lub
2) są zwycięzcami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
3) są uczestnikami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu
wojewódzkim i którzy zajęli od 1 do 10 miejsca.
O stypendia w dziedzinie sportu mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
1) uzyskali tytuł co najmniej mistrza województwa lub
2) zajęli od I do III miejsca w mistrzostwach makroregionalnych lub
3) zajęli od I do VI miejsca w mistrzostwach Polski lub
4) zajęli od I do VIII miejsca w mistrzostwach Europy lub
5) zajęli od I do X miejsca w mistrzostwach świata
organizowanych przez właściwy związek sportowy.
O stypendia w dziedzinie artystycznej mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy
w konkursach, festiwalach, przeglądach o znaczącej randze.
Potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów następuje na podstawie dokumentów podpisanych
lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić dyrektor szkoły, rodzic, opiekun
prawny ucznia lub organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający
działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium
za miniony rok szkolny składane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku
lub za pośrednictwem poczty do 10 września.
Uczeń może otrzymać jedno stypendium za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym. Najniższa
kwota przyznanego stypendium wynosi 500,00 zł.
Informacje o przyznawaniu stypendiów w dziedzinie nauki, sportu lub artystycznej można uzyskać
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku – Plac Wolności 1, 19-400 Olecko,
pokój nr 11, tel. 87 520 24 94.
Przepisy prawne regulujące przyznawanie stypendiów w dziedzinie nauki, sportu lub artystycznej
uwzględniające stan prawny na dzień 20 marca 2014 r.:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.),
2) uchwała nr ORN.0007.8.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Olecko”.

STYPENDIA MOTYWACYJNE
Stypendia motywacyjne są przyznawane przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Olecko.
Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów, przy czym:
1) nie otrzymują stypendiów za wyniki w nauce uczniowi klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie
klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki,
2) nie otrzymują stypendiów za osiągnięcia sportowe uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Stypendia można przyznawać dwa razy w ciągu roku szkolnego – po zakończeniu każdego semestru.
Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć kwoty 212,00 zł.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych uczniom w poszczególnych szkołach
określają regulaminy opracowane przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Olecko.
Są one dostępne w sekretariatach i na stronach internetowych szkół:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko,
tel. 87 523 04 97, www.sp1.olecko.edu.pl
2) Szkoła Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko,
tel. 87 520 20 85, www.sp3.olecko.edu.pl
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – Gąski 14, 19-400 Olecko,
tel. 87 523 03 76, www.spg.olecko.edu.pl
4) Zespół Szkół w Olecku – Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko, tel. 87 523 91 00, www.zs.olecko.pl
5) Zespół Szkół w Babkach Oleckich – Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko, tel. 87 520 62 28,
www.zsbo.olecko.edu.pl
6) Zespół Szkół w Judzikach – Judziki 5, 19-400 Olecko, tel. 87 520 76 96, www.zsj.olecko.edu.pl
7) Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko,
tel. 87 520 20 86, www.gim2.olecko.edu.pl
8) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie – Kijewo 29, 19-404 Wieliczki, tel. 87 523 04 60,
www.gimnazjumkijewo.edupage.org.
Przepisy prawne regulujące przyznawanie stypendiów motywacyjnych uwzględniające stan prawny
na dzień 20 marca 2014 r.:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.),
2) zarządzenie nr 160/07 Burmistrza Olecka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ogólnych
zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę
Olecko oraz zasad podziału środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy między szkoły,
zmienione zarządzeniem Burmistrza Olecka nr 184/08 z dnia 8 stycznia 2008 r., zarządzeniem
nr 487/09 Burmistrza Olecka z dnia 28 grudnia 2009 r., zarządzeniem nr ORN.0050.131.2012
Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 2012 r.

