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Poz. 7597
UCHWAŁA NR 576/XXXIII/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu udzielania stypendium pod nazwą
„Płockie Talenty” dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym pobierającym naukę na terenie miasta
Płocka
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) uchwala się, co następuje.
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki, formę i zakres udzielania stypendium pod nazwą „Płockie
Talenty” dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych pobierających naukę na terenie miasta Płocka.
2. Regulamin przyznawania ww. stypendium, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na dany rok dział 854, rozdział 85416.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do uchwały Nr 576/XXXIII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

REGULAMIN
przyznawania jednorazowego stypendium „Płockie Talenty”

I. Postanowienia wstępne

§ 1.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe warunki, formę i zakres udzielania
stypendium „Płockie Talenty”, finansowanego ze środków budżetu miasta Płocka, dla uczniów szczególnie
uzdolnionych o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy
od roku szkolnego 2021/22.
II. Warunki, forma i zakres przyznawania stypendium
§ 2.
1. Stypendium „Płockie Talenty” może być przyznane uczniom szkół, o których mowa w § 3 ust. 2, którzy spełniają
jeden z poniżej wskazanych warunków:
1) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej wymienionej
w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu
olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz uprawniających odpowiednio do:
a) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu,
b) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych
w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe,
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty,
3) uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie
rozszerzonym wyniku procentowego wyższego niż 85% z każdego przedmiotu,
4) uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, wyników procentowych z poszczególnych
przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu
szkoły i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich tych przedmiotów w skali miasta
Płocka,
5) uzyskanie na maturze międzynarodowej wyniku nie niższego niż 40 punktów (tzw. prestiżowy sukces),
6) uzyskanie na egzaminie ósmoklasisty wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów wyższych niż
średnia wojewódzka i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich przedmiotów objętych
egzaminem w skali miasta Płocka,
7) uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie maturalnym ze wszystkich
przedmiotów zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym i wyników procentowych
z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka
dla danego typu szkoły,
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8) uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów
wyższych niż średnia wojewódzka.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku przez dyrektora szkoły.
§ 3.
1. Stypendium „Płockie Talenty” przyznawane jest jednorazowo, w formie pieniężnej, za osiągnięcia edukacyjne
ucznia w danym roku szkolnym.
2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół dla młodzieży kształcących w formie dziennej
- ogólnodostępnych lub artystycznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych umożliwiających
uzyskanie świadectwa dojrzałości, publicznych lub niepublicznych prowadzonych lub dotowanych przez
Miasto Płock oraz publicznych lub niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych,
które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.
3. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 1 000 zł i jest uzależniona od osiągnięć ucznia oraz środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy.
4. Maksymalną kwotę stypendium, w zależności od spełnienia warunków zawartych w § 2 oraz zakres
przyznawania stypendium określa tabela zamieszczona w § 6.
5. W przypadku uzyskania wyniku procentowego powyżej 85 % z więcej niż dwóch przedmiotów zdawanych na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego, uwzględnia się dwa najkorzystniejsze dla
ucznia wyniki.
6. W przypadku uzyskania przez uczniów równorzędnych wyników, stypendium przyznaje się każdemu z nich.
7. W przypadku zespołu szkół stypendium, zgodnie z kryterium określonym w § 2 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 jest
przyznawane odrębnie dla każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu.
8. W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu laureata lub finalisty więcej niż jednej olimpiady lub konkursu
przedmiotowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 lub spełnienia przez ucznia więcej niż jednego
z warunków określonych § 2 ust. 1, może on otrzymać stypendium w kwocie nie wyższej niż 6 000 zł.
III. Tryb postępowania przy udzielaniu stypendium
§ 4.
1. Stypendium „Płockie Talenty” przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Do
wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie odpowiednio: tytułu laureata lub finalisty
olimpiady, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, tytułu laureata lub finalisty konkursu Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty, na egzaminie maturalnym lub wyników matury
międzynarodowej.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składane są do Zarządu Jednostek Oświatowych, zwanego dalej „ZJO”,
w terminie do 20 lipca danego roku szkolnego, przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do
ZJO. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może wystąpić do Prezydenta Miasta Płocka
z umotywowanym podaniem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Do
podania należy dołączyć wniosek o przyznanie stypendium „Płockie Talenty” wraz z wymaganymi
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa § 2 ust. 1.
4. Aktualny wzór wniosku opracowuje ZJO.
5. Stypendium przekazywane będzie, w terminie do 25 września kolejnego roku szkolnego, przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
§ 5.
1. Obsługę administracyjną i finansową stypendium „Płockie Talenty” prowadzi ZJO.
2. ZJO sprawdza zgodność otrzymanych wniosków z warunkami określonymi w § 2 i dokonuje analizy formalnej
wniosków pod względem wymagań określonych w § 4 ust. 1 i 2.
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3. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków, ZJO sporządza listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów
spełniających wymagania niezbędne do przyznania stypendium. Podpisana przez Dyrektora ZJO lista
przekazywana jest, wraz z wnioskami, do Komisji oceny wniosków powołanej przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Komisja oceny wniosków ustala kwotę stypendium dla danego ucznia w wysokości nie niższej niż 1 000 zł i nie
wyższej niż określona w tabeli zamieszczonej w § 6, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 i przedstawia Prezydentowi
Miasta Płocka listę stypendystów wraz z kwotą przyznanego stypendium „Płockie Talenty”.
5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium „Płockie Talenty” podejmuje Prezydent
Miasta Płocka. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Płocka lista zawierająca imiona i nazwiska uczniów oraz kwoty
przyznanych stypendiów „Płockie Talenty” publikowana jest na stronie internetowej ZJO.
§ 6.
Wysokość stypendium oraz zakres przyznawania ustala się w oparciu o poniżej zamieszczoną tabelę:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Kryterium określone w Regulaminie przyznawania jednorazowego
stypendium „Płockie Talenty”
§ 2 ust.1 pkt 1 – tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
obj ętych egza minem maturalnym oraz uprawniających do zwolnienia
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
§ 2 ust.1 pkt 1– tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
obj ętych egza minem maturalnym oraz uprawniających do zwolnienia
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
§ 2 ust.1 pkt 1 – tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających odpowiednio do:
a) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu,
b) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej
kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo
oświatowe
§ 2 ust.1 pkt 1 – tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających odpowiednio do:
a) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu,

Liczba
stypendystów
spełniających
dane kryterium
wszyscy
uczniowie,
którzy uzyskali
tytuł laureata

Maksymalna
kwota
stypendium
(w zł)
4 500

wszyscy
uczniowie,
którzy uzyskali
tytuł finalisty

3 500

wszyscy
uczniowie,
którzy uzyskali
tytuł laureata

3 500

wszyscy
uczniowie,
którzy uzyskali
tytuł finalisty

2 500
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b) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej
kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo
oświatowe
§ 2 ust. 1 pkt 2 – tytuł laureata konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

6.

§ 2 ust. 1 pkt 2 – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

7.

§ 2 ust. 1 pkt 3 – na egzaminie maturalnym w części pisemnej z dwóch
przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wynik procentowy
wyższy niż 85% z każdego przedmiotu

8.

§ 2 ust.1 pkt 4 – na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, wyniki
procentowe z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie
podstawowym wyższe niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły
i najwyższe łączne wyniki procentowe ze wszystkich tych przedmiotów
w skali miasta Płocka

9.

§ 2 ust.1 pkt 5 – na maturze międzynarodowej wynik nie niższy niż 40
punktów (tzw. prestiżowy sukces)

10.

§ 2 ust.1 pkt 6 – na egzaminie ósmoklasisty wyniki procentowe
z poszczególnych przedmiotów wyższe niż średnia wojewódzka
i najwyższe łączne wyniki procentowe ze wszystkich przedmiotów
objętych egzaminem w skali miasta Płocka

11.

§ 2 ust.1 pkt 7 – najlepszy wynik procentowy w danej szkole na
egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych w części
pisemnej na poziomie podstawowym i wyniki procentowe
z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym
wyższe niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły
§ 2 ust.1 pkt 8 – najlepszy wynik procentowy w danej szkole na
egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty i wyniki procentowe z poszczególnych
przedmiotów wyższe niż średnia wojewódzka
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