UCHWALA NR XVIII/132/2016
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 12 pkt I Oa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z2016 r. poz. 814) w związku z art. 90t ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
U.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm .) uchwala się, co następuje :

§ 1. Tworzy się powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
prowadzonych przez Powiat Krośnieński, zwany dalej "Programem" .
§ 2.
w

Wysokość środków

budżecie

Powiatu

finansowych przeznaczonych na

realizację

Programu

szkół

ponadgimnazjalnych

określona będzie

corocznie

Krośnieńskiego.

§ 3. Celem Programu jest:
I) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
wyników w nauce, osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie,
2) zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w zawodach, konkursach i ol impiadach na szczeblu
co najmniej wojewódzkim,
3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów
stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi
społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności Powiatu Krośnieńskiego ,
będzie

4) promowanie uczniów szkół specjalnych
rozwoju intelektualnego i społecznego .

§ 4. I. Jako

formę

osiągających

realizacji Programu ustanawia

pełniejszego

bardzo dobre wyniki w nauce w celu ich

się:

I) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za

osiągnięcia

w turniejach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych ,

3) stypendium za

osiągnięcia

uczniów w turniejach, olimpiadach i konkursach zgodnych z nauczanym zawodem,

4) stypendium za

osiągnięcia

sportowe w zawodach, w których ucze11

występował jako

reprezentant

szkoły .

2. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§ 5. I. Stypendium przyznaje
2. Stypendium

może być

się

dwa razy w roku na okres od

przyznane uczniom

spełniającym

września

do stycznia oraz od lutego do czerwca.

minimum jedno z

poniższyc h

kryteriów:

I) osiągającym średni ą ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą lub wyższą niż 4,75 oraz posiadającym
co najmniej dobrą ocenę zachowania,
2) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych, turniejów, bądź konkursów przedmiotowych oraz zgodnych z
nauczanym zawodem o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę
zachowania,
3)

osiągającym

wysokie wyniki sportowe tzn .:

a) zdobywcom od I do Ili m-ca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych o
co najmniej wojewódzkim oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę zachowania,
b) zdobywcom od rv do X miejsca w indyw idualnych zawodach sportowych o
posiad ającym co najmniej dobrą ocenę zachowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
z

3. Stypendium może
kryteriów:

być

przyznane

również

uczniom

szkół

specjalnych

zasięgu

zasięgu

ogólnopolskim oraz

spełniającym

minimum jedno

poniższych

I) osiągającym średnią ocen z obowiązkowych
co najmniej dobrą ocenę zachowania,

zajęć
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edukacyjnych

równą

lub

wyższą niż

4,75 oraz

posiadającym
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2) uczestnikom konkursów przedmiotowyc h lub zgodnych z nauczanym zawodem o
wojewódzkim,
3) zdobywcom od I do III m-ca w zawodach sportowych o
co najmniej dobrą ocenę zachowania.

zasięgu

4. Zawody sportowe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3b
szczebla.
5. Stypendium może
ponadgimnazja lnej .

być

wcześniej niż

przyznane nie

należy złożyć

co najmniej

co najmniej wojewódzkim oraz

posiadającym

muszą być

niższego

poprzedzone eliminacjami

po pierwszym okresie (semestrze) nauki w szkole

6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi
której uczęszcza uczeń.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6

zasięgu

załącznik

występuje

nr I,

w Starostwie Powiatowym w

Krośnie,

dyrektor

szkoły,

do

w terminie:

I) do 28 lutego - za pierwszy okres (semestr) nauki,
2) do 15

września

- za drugi okres (semestr) nauki.

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium .
9. Wnioski
I O. Do
lub 3.

złożone

każdego

po terminie nie

wniosku

powołaną

2. W

skład

w tym celu

rozpatrywane.

należy załączyć

§ 6. 1. Stypendium przyznaje
przez

będą

Zarząd

dokumenty

potwierdzające spełnianie

zakończe niu

Powiatu po

komisję stypendia l ną.

komisji, o której mowa w ust. I

I) Wicestarosta Krośnieński jako

kryteriów

określonych

w ust. 2

procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej

wchodzą:

przewodniczący,

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
przez niego wskazana jako członek,
3) Nacze lnik

Wydziału Oświaty

i Spraw

Społecznych

jako

czło n ek,

4) pracownik

Wydziału Oświaty

i Spraw

Społecznyc h

jako

członek.

Krośnieńskiego

lub inna osoba

3. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia zawierający listę stypendystów oraz kwoty
proponowanyc h stypendiów i przedstawiają Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu, na wniosek komisji stypendialnej ,
stypendium osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w§ 5.

przyznać

5. Od decyzji

Zarządu

6. Lista stypendystów

Powiatu nie
będzie

może

przysługuje odwołanie.

przekazywana do

szkół

w form ie e lektronicznej .

7. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo za okresy, o których mowa w § 5 ust. I przez
stypendysta na wskazany przez niego rachunek bankowy.

uczęszcza

szkołę,

do której

8. Stypendium otrzymają tylko ci stypendyści, którzy na dzień wypłaty stypendium będą nadal uczniami szkoły
ponadgimnazja lnej prowadzonej przez Powiat Krośnieński (nie dotyczy uczniów klas programowo najwyższych).
9. Stypendium powinno

być

przeznaczone na rozwijanie
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i zainteresowań uczniów.
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§ 7. Dyrektor szkoły
ponosi
pełną
we wnioskach o przyznanie stypendium .
§ 8. Wykonanie

uchwały

odpowiedzialność

za

prawdziwość

danych

zawartych

powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXVlll/290/ 1O Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 20 I Or. w sprawie
powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
§ 10. Uchwała wchodzi w
Podkarpackiego z

mocą

życie

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący

c
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Załącznik do uch wały
Rady Powiatu Kro ś nień s kiego
Nr XVIII/ 132/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.

data

wpływu

wniosku/numer kolejny wniosku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium
za

Wypełnia

I.

Imię

dyretkor

wysoką średnią ocen/osiągnięcia naukowe/osiągnięcia

sportowe*

szkoły :

i nazwi sko ucznia: ......... ...... ... .. ........... ......... ....... .......................... ... ......... .... ...... ... ..... ........... .....

2. Nazwa

szkoły :

............................ ... ... .. ......... ... ... .... .................... ......... .......................... ....... ............ ... .

3. Klasa: ...... .. ... ...... , typ

szkoły:

... .......... .. .. ... .. .. ., zawód : ... .......... .... ...... ....... .......... ..... .... ... .... .... ... ... ... .

4. Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej/ rocznef>
I) średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: . ........... .
2) ocena zachowania: ........ .. . .... ......... ........ .
5. Krótki opis os iągnięć ucznia :

6. Wykaz

załączonych

dokumentów:

data i podpis dyrektora szkoły
*)

niewłaści we skreś lić
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