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UCHWAŁA NR XIII/253/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych
uczniów.
§ 2. Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów, zwane dalej stypendiami, są
jednym z elementów lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o nazwie
Warszawski System Wspierania Uzdolnionych.
§ 3. 1. Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, pobierającym naukę w publicznych lub
niepublicznych szkołach na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Stypendia mogą być przyznane za osiągnięcia odnotowane w klasach dotychczasowych szkół
ponadgimnazjalnych lub w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – uzdolnionym uczniom
uczęszczającym do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych lub do szkół ponadpodstawowych dla
młodzieży, z zastrzeżeniem § 10.
§ 4. 1. Stypendia mogą zostać przyznane uzdolnionym uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze
lub społeczne odnotowane w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym.
2. Przez wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, stanowiące merytoryczne kryteria główne
i uzupełniające oceny wniosku, należy rozumieć:
1) kryteria główne:
a) własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można udokumentować lub,
b) wybitne osiągnięcia w edukacyjnych lub twórczych wydarzeniach międzynarodowych, w tym
w międzynarodowych olimpiadach, konkursach lub turniejach lub,
c) tytuł laureata ostatniego etapu olimpiady lub turnieju (w przypadku zawodów przedmiotowych również
tytuł
finalisty),
zorganizowanych
zgodnie
z przepisami
wydanymi
na
podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
z późn. zm.) lub,
d) aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, w szczególności
w formie wolontariatu;
2) kryteria uzupełniające:
a) realizację indywidualnego programu lub toku nauki ze względu na rozwój uzdolnień lub,
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b) udział w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów, na podstawie postanowień regulaminu
studiów, dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach
przewidzianych tokiem studiów lub,
c) tytuł laureata olimpiady, turnieju lub konkursu o zasięgu ogólnopolskim, niewymienionych w pkt 1.
3. Wnioski rozpatrywane są pod kątem stopnia spełnienia przez kandydatów do stypendium kryteriów
określonych w ust. 2.
4. Za spełnienie każdego z kryteriów głównych, określonych w ust. 2 pkt 1 kandydat może otrzymać do
5 punktów, a za spełnienie kryteriów uzupełniających, określonych w ust. 2 pkt 2 - do 2 punktów.
5. W przypadku, gdy najniższą liczbę punktów umożliwiających otrzymanie stypendium uzyskał więcej niż
jeden kandydat, pod uwagę brane jest kryterium pomocnicze, tj. wysokość średniej ocen uzyskanej przez
kandydata na koniec roku szkolnego.
6. Stypendium przyznawane jest kandydatom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, do wyczerpania
środków zaplanowanych na stypendia w budżecie m.st. Warszawy.
§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
2) rodzic lub opiekun prawny kandydata;
3) uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688);
4) zarząd dzielnicy m.st. Warszawy;
5) Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów, niewymienionych
w pkt 1-4 i 6;
6) Przewodniczący Rady m.st. Warszawy z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów,
niewymienionych w pkt 1-5.
§ 6. 1. Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach oświaty
i wychowania od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia każdego
roku (decyduje data wpływu do biura). W przypadku, gdy termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy, wnioski przyjmowane są do najbliższego dnia powszedniego.
2. W przypadku wprowadzenia systemu elektronicznego do obsługi stypendiów, wnioski mogą być
składane z wykorzystaniem niniejszego systemu.
3. Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz adres e-mailowy kandydata (w przypadku kandydatów niepełnoletnich także adres emailowy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata);
2) dane szkoły (w tym klasa), do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym, w którym spełniał warunki do
ubiegania się o stypendium;
3) dane szkoły (w tym klasa), do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym, na który może zostać
przyznane stypendium;
4) uzasadnienie wniosku, w tym opis osiągnięć kandydata, o których mowa w § 4 i które kandydat odnotował
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który może zostać przyznane stypendium;
5) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, funkcja określona w § 5, e-mail i numer telefonu);
6) oświadczenie wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą;
7) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym,
w którym może zostać przyznane stypendium (w przypadku wniosków złożonych przez podmioty,
o których mowa w § 5 pkt 2 i 3).
4. Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem lub wypełnione nieczytelnie nie będą
rozpatrywane.
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§ 7. 1. Stypendia przyznaje Prezydent m.st. Warszawy.
2. Od rozstrzygnięcia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.
§ 8. 1. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów następuje w czwartym kwartale każdego roku.
2. Lista stypendystów, obejmująca imię i nazwisko oraz nazwę szkoły stypendysty, podlega ogłoszeniu na
stronie internetowej m.st. Warszawy.
§ 9. 1. Wysokość stypendium wynosi 3 800 zł.
2. Wypłaty stypendium dokonuje się raz w roku, tj. w czwartym kwartale danego roku, w którym zostało
przyznane.
§ 10. 1. W roku szkolnym 2019/2020 stypendia mogą zostać przyznane również w kategorii - za
osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 w klasach dotychczasowych gimnazjów a także ósmych
klasach szkół podstawowych, na następujących warunkach:
1) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów - uzdolnionym uczniom
uczęszczającym do pierwszych klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;
2) za osiągnięcia odnotowane w ósmych klasach szkół podstawowych - uzdolnionym uczniom
uczęszczającym do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
2. Przy kategorii, o której mowa w ust. 1, wśród kryteriów głównych wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c
uwzględnia się także uzyskanie tytułu laureata ostatniego stopnia konkursu (w przypadku konkursów
przedmiotowych również tytuł finalisty), zorganizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn.
zm.).
3. Wysokość stypendium w kategorii, o której mowa w ust. 1, wynosi 2 000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 12. Traci moc uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września
2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 9153).
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 1 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

