Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla
uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017
Termin składania wniosków w sekretariacie uczniowskim ILO: do 24 listopada 2017 r.
Stypendium skierowane jest:
- do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych (kl. IV-VI),
dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu lub
szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na
terenie Gminy Miasta Tarnowa (bez względu na miejsce zamieszkania) – w tym przypadku wnioskodawcą
jest dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017;
- do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2016/2017, a
uczących się w szkołach, o których mowa wyżej mających swoją siedzibę poza granicami Gminy
Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub
sam pełnoletni uczeń.
Wymagane dokumenty:
- kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym
2016/2017 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym
kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);
- dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w
danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć
grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na
ucznia);
- uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2016/2017 (dla potwierdzenia
średniej ocen i zachowania).
Uwaga: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1) są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
2) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, zwalniających z odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z etapu pisemnego
egzaminu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty;
3) są laureatami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 2, organizowanych na zasadach
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;
4) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra
właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
2) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:
1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu Europy
lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy,
2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej pucharu Polski.

Uwaga: Uczniowie, którzy w 2017 r. otrzymali stypendium lub nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe
z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie otrzymają stypendium.
Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, może otrzymać tylko uczeń wskazany przez opiekuna lub
trenera zespołu, który typuje do stypendium nie więcej niż 5 uczniów i każdemu z nich wystawia opinię
potwierdzającą jego sukcesy.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:
1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 70% tej kwoty,
2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 15% tej kwoty,
3) na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przeznaczone jest 15% tej kwoty.
Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium
wyliczonego dla laureata.
Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:
1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;
2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne;
3) 2.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
Uwaga: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta
Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają
również pamiątkowe dyplomy.

Podkreślam, że w przypadku absolwentów tarnowskich szkół publicznych i niepublicznych(szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), wnioskodawcą jest szkoła, w której uczeń
starający się o stypendium kształcił się w roku szkolnym 2016/2017.
Natomiast osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół leczw roku szkolnym 2016/2017
mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o
stypendium.
Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie
głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio pod adresem
http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2016_2017

Rok szkolny 2016/2017
Lista konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 w oparciu
o przepisy 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, z późn. zm.), które będą uwzględniane przy przyznawaniu przez
Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów za wybitne
osiągnięcia naukowe indywidualne lub zespołowe:
I. KONKURSY PRZEDMIOTOWE (laureaci):
- dla szkół podstawowych:
1) Małopolski Konkurs Humanistyczny;
2) Małopolski Konkurs Matematyczny;
3) Małopolski Konkurs Języka Angielskiego;

- dla dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
innego typu:
1) Małopolski Konkurs Języka Polskiego;
2) Małopolski Konkurs Matematyczny;
3) Małopolski Konkurs z Fizyki;
4) Małopolski Konkurs Historyczny;
5) Małopolski Konkurs Biologiczny;
6) Małopolski Konkurs Geograficzny;
7) Małopolski Konkurs Chemiczny;
8) Małopolski Konkurs Języka Angielskiego;
9) Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego;
10) Małopolski Konkurs Języka Francuskiego;
11) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej;
II. KONKURSY TEMATYCZNE (laureaci):
- dla szkół podstawowych:
1) Konkurs Informatyczny „Małopolskie Baltie 2017”;
2) Konkurs Biblijny „Z Dobrą Nowiną przez życie”;
3) Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność
Waszą i Naszą”;
- dla dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
innego typu:
1) Konkurs Historyczny „Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny. W 70.
rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947”;
2) Konkurs Języka Hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii”;
3) Konkurs Informatyczny „Od algorytmu do programu”;
4) Konkurs Biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”;
5) Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność
Waszą i Naszą”;
6) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież
Słowianin”;
7) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”;
III. OLIMPIADY:
- dla dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
innego typu:
A. olimpiady przedmiotowe (laureaci i finaliści):
1) Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów;
2) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
3) Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów;
4) Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów;
B. olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematyczne,
uznane przez Ministra Edukacji Narodowej za ważne z punktu widzenia systemu edukacji oraz
przez niego dofinansowane (laureaci):
1) Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie;
- dla szkół ponadgimnazjalnych:
A. olimpiady przedmiotowe (laureaci i finaliści):
1) Olimpiada Artystyczna (historii muzyki lub historii sztuki);
2) Olimpiada Biologiczna;
3) Olimpiada Chemiczna;
4) Olimpiada Filozoficzna;
5) Olimpiada Fizyczna;

6) Olimpiada Geograficzna;
7) Ogólnopolska Olimpiada Historyczna;
8) Olimpiada Informatyczna;
9) Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego;
10) Olimpiada Języka Białoruskiego;
11) Olimpiada Języka Francuskiego;
12) Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej;
13) Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego;
14) Olimpiada Języka Rosyjskiego;
15) Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
16) Olimpiada Matematyczna;
17) Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
C. olimpiady, turnieje tematyczne związane z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej (laureaci i
finaliści):
1) Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”;
2) Olimpiada Techniki Samochodowej;
3) Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
4) Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej;
5) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
6) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;
7) Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności;
8) Olimpiada Wiedzy Technicznej;
9) Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
10) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej;
11) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności;
12) Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik;
13) Ogólnopolski Turniej Cukierniczy;
14) Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz;
15) Ogólnopolski Turniej Piekarski;
16) Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa;
17) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich;
18) Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie;
19) Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna;
20) Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej;
21) Turniej Budowlany „Złota Kielnia”;
22) Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”;
23) Olimpiada Wiedzy o Turystyce;
24) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży;
D. olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematyczne,
uznane przez Ministra Edukacji Narodowej za ważne z punktu widzenia systemu edukacji oraz
przez niego dofinansowane (laureaci):
1) Olimpiada Astronomiczna;
2) Olimpiada Teologii Katolickiej;
3) Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
4) Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej;
5) Olimpiada Przedsiębiorczości;
6) Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową;
7) Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
8) Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
9) Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności;
10) Olimpiada Medialna;
11) Olimpiada Wiedzy o Prawie;
12) Olimpiada Znajomości Afryki;

13) Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej;
14) Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach;
15) Olimpiada Cyfrowa;
16) Olimpiada Wiedzy o Rodzinie;
IV. MIĘDZYNARODOWE KONKURSY, OLIMPIADY LUB TURNIEJE Z ZAKRESU
RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKI, posiadające uznaną i znaczącą rangę, organizowane w szczególności
pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych
(laureaci):
- dla szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu i szkół ponadgimnazjalnych.

Rok szkolny 2016/2017
Przy przyznawaniu przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych
uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne będą brane pod uwagę osiągnięcia artystyczne
indywidualne lub zespołowe zdobyte w:
- dla szkół artystycznych (laureaci):
1) Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej;
2) Ogólnopolskich Przeglądach Plastycznych z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby;
3) Konkursach, turniejach, olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
organizowanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4
października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346)
zgodnie z opublikowanym na stronie Centrum Edukacji Artystycznej „Kalendarzem
Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia w roku
szkolnym 2016/2017”;
- dla szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych
(laureaci):
1) międzynarodowych konkursach, turniejach, olimpiadach, posiadających uznaną i znaczącą rangę,
organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra
właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Rok szkolny 2016/2017
Przy przyznawaniu przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych
uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe, będą brane pod uwagę osiągnięcia sportowe indywidualne
lub zespołowe zdobyte na:
- szczeblu międzynarodowym (miejsce I-III) w:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych;
4) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich;
5) mistrzostwach świata;
6) mistrzostwach Europy;
7) w klasyfikacji generalnej pucharu świata;
8) w klasyfikacji generalnej pucharu Europy;
9) Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
- szczeblu krajowym (miejsce I-III) w:
1) mistrzostwach Polski;
2) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
3) w klasyfikacji generalnej pucharu Polski.

