
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie Nr 2712/2021  

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 05 października 2021 roku 
 
w sprawie zasad podziału środków przewidzianych w budżecie miasta 
Płocka na finansowanie stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie dla 
szkół prowadzonych przez Miasto Płock oraz porozumienia z dyrektorami 
szkół w sprawie ustalenia wysokości stypendium 
 
Na podstawie art. 90g ust. 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 
art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Podział środków przewidzianych w budżecie miasta Płocka na finansowanie 
stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie dla szkół prowadzonych przez Miasto 
Płock określa załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych 
– JB, a nadzór Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 2376/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad 
podziału między szkoły prowadzone przez Miasto Płock środków przewidzianych w 
budżecie miasta Płocka na finansowanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Prezydent Miasta Płocka 
/-/ Andrzej Nowakowski 

 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik do zarządzenia Nr 2712/2021 
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 05 października 2021 roku 
 
 
 

Zasady podziału środków przewidzianych w budżecie miasta Płocka na 
finansowanie stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie dla szkół 

prowadzonych przez Miasto Płock 
 
 

1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, ustalona zgodnie 
z zapisami art. 90 g ust. 10 ustawy o systemie oświaty, wynosi 150 zł dla ucznia 
na semestr. 

2. Liczbę stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie w każdym semestrze określa 
poniżej zamieszczony wzór: 

Ls=S/(2x Ks), gdzie: 

Ls – liczba stypendiów do przyznania we wszystkich szkołach prowadzonych przez 
Miasto Płock (zaokrąglona w dół do jedności), 

S – kwota w budżecie miasta Płocka w danym roku budżetowym przeznaczona na 
finansowanie stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie, 

Ks – wysokość stypendium, o której mowa w ust. 1. 

 

3. Dla danej szkoły przyznaje się środki na finansowanie stypendiów za wyniki 
w nauce lub w sporcie i określa się liczbę stypendiów według wzorów: 

Si= Lsi x Ks 

 

          

 

 

Lupi=Wj x Lui 

gdzie: 

Si – kwota przyznana danej szkole na finansowanie stypendiów za wyniki w nauce 
lub w sporcie na każdy semestr roku szkolnego, 

Lsi – liczba stypendiów (zaokrąglona do jedności) do rozdzielenia przyznana danej 
szkole, 

n  –  liczba szkół, 

Lupi – liczba uczniów przeliczeniowych danej szkoły, 

Lui – rzeczywista liczba uczniów danej szkoły ustalana w oparciu o dane 
przekazywane przez szkoły zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o  systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.), 

Wj – wskaźniki przypisane uczniom poszczególnych typów szkół według poniższej 
tabeli: 

 

Lsi = Ls x                                
Lupi 

   i=n 
 ∑ Lupi 
    i=1 



Wj Typ szkoły 
Wartość liczbowa 

wskaźnika Wj 

W1 
szkoły podstawowe (z wyjątkiem specjalnych), 
licea ogólnokształcące  

1,00 

W2 technika (z wyjątkiem SMS) 0,70 

W3 branżowe szkoły I stopnia (bez specjalnych) 0,30 

W4 
szkoły wchodzące w skład Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego (SMS) 

1,00 

W5 szkoły specjalne wszystkich typów 0,65 

 
4. Liczba stypendiów dla zespołu szkół jest równa sumie liczby stypendiów 

przydzielonych do rozdzielenia dla poszczególnych szkół wchodzących w skład 
danego zespołu. 

5. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali średnią ocen wyższą od 
średniej ustalonej przez komisję stypendialną w szkole wchodzącej w skład 
zespołu jest mniejsza od Lsi (liczby stypendiów przyznanych do rozdzielenia 
szkole danego typu), dyrektor zespołu w skład, którego wchodzi ta szkoła, ma 
możliwość przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na ten cel do 
szkoły innego typu wchodzącej w skład zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


