
UCHWAŁA NR IX/200/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży 
w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określić szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (Dz. Urz. Woj. Śl.                        
z 2012 r. poz.2600), zmieniona uchwałą nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r.            
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży          
w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”(Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2018 r., poz. 1568).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr IX/200/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego 
Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus".

§ 1. Celem Miejskiego programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” jest 
wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i 
niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice, a ponadto:

1) promowanie uczniów zdolnych uzyskujących wysokie wyniki nauczania,

2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.

§ 2. Stypendium przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach publicznych i niepublicznych 
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

§ 3. 1.  O przyznanie stypendium mogą się ubiegać: 

1) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym 
uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych 
uzyskana w ostatnim roku szkolnym wynosi 5,50 i posiadają tytuł laureata albo finalisty konkursu 
interdyscyplinarnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 
olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, w danym roku szkolnym, w 
którym uczeń ubiega się o stypendium,

2) uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów - jeżeli z ocen na świadectwie 
szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen 
z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku szkolnym wynosi 5,00 i posiadają tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2,  w danym roku 
szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium,

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych - jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy 
programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku 
szkolnym wynosi 5,15 w tym na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej, lub posiadają tytuł 
laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w § 13 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 ze zm.), z 
zastrzeżeniem ust. 2, w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

2. W przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału międzynarodowego, o którym mowa art. 4 pkt 12 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w którym stosowana jest 
inna niż 6-cio stopniowa skala ocen, uzyskane przez ucznia średnie ocen należy przeliczyć na skalę 6-cio 
stopniową.

§ 4. 1 Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie 
Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie lub rodzic (opiekun prawny) w biurze podawczym 
Urzędu Miasta Katowice lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w 
nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia w danym roku szkolnym.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie 
odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu.
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§ 5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Katowice, w terminie                  
do 15 września danego roku. 

§ 6. 1.  W przypadku, gdy liczba wniosków o przyznanie stypendium, złożonych w terminie, przekracza 
wartość środków finansowych zaplanowanych na ten cel na dany rok budżetowy, o przyznaniu stypendium 
decydują dodatkowe kryteria, w następującej kolejności oceniania:  najwyższa średnia ocen na świadectwie, 
liczba ocen celujących na świadectwie, pozycja i liczba osiągnięć w olimpiadach lub konkursach na poziomie 
międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim/okręgowym w przypadku klas gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych oraz powiatowym w przypadku szkół podstawowych.

2. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie                         
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

§ 7. 1.  Stypendium wypłaca się w postaci świadczenia pieniężnego w jednakowej wysokości dla 
wszystkich uczniów, do kwoty w wysokości 300 zł.

2. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom od września do czerwca danego roku,                           
w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego) 
ucznia bądź pełnoletniego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 4., lub wobec braku wskazania w kasie Centrum Usług 
Wspólnych w Katowicach.

4. Uczniom szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszego załącznika, stypendium jest wypłacane 
jednorazowo, do dnia 20 września danego roku.

Id: 9FD397B7-B5C2-47E9-854C-70E303962A90. Podpisany Strona 2



 

 

 

                             DATA  -- 
 

Wniosek o przyznanie stypendium  

w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego  

dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS 
  

INFORMACJE O KANDYDACIE: 

NAZWISKO 

��������������������������� 
IMIĘ   

������������������������ 
 
ULICA              NR DOMU  NR MIESZK.:   

��������������������  � �   �            ���   
 

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

�� -��� ��������������������  

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO ��������� 

TELEFON KONTAKTOWY DO KANDYDATA  ��������� 

ADRES E-MAIL  �������������������� 
 

SZKOŁA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA/AŁ KANDYDAT: 

������� ������� ��������������� 

KLASA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁ KANDYDAT: ���� 
 
NUMER   KONTA    BANKOWEGO   KANDYDATA    LUB  OPIEKUNA  PRAWNEGO,  NA  KTÓRE  BĘDZIE  PRZELEWANE   STYPENDIUM  

(26 CYFR) 

Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
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������� ����� ������������� 
 
 

IMIĘ  I  NAZWISKO  WŁAŚCICIELA  KONTA 

������� ����� ����������������� 
ODBIÓR  W  KASIE � 
NAZWA  URZĘDU  SKARBOWEGO   WŁAŚCIWEGO  DLA   KANDYDATA     ������� ����� 

����������� 
 

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM KANDYDATA: 

 

NAZWISKO  

������������������������� 
IMIĘ     

�������������� 
 

ULICA                        NR DOMU         NR MIESZK.  

����������������                                         � �  �      �  �   �         
KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

�� -���                         ����������������������� 
ZGŁASZAJĄCY  TO: 

�   KANDYDAT
 

� RODZIC           

� OPIEKUN  PRAWNY        
 

WYKAZ DOKUMENTÓW / ZAŁĄCZNIKÓW:  
 

KSEROKOPIA POTWIERDZONA  ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM : 

□ ŚWIADECTWA  

□ ZAŚWIADCZENIA O TYTULE 

□ LAUREATA  □ FINALISTY   

ŚREDNIA OCENA  Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH: �   ,  �  �  � 
 

 

 
  ……………………………………… 

  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 
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