UCHWAŁA NR XXV/180/2013
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr
157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określana
będzie corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr VII/62/03 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22
grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty
Wysokomazowieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik
Załącznik do
Uchwały Nr XXV/180/2013
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
27 sierpnia 2013 roku
LOKALNY PROGRAM
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
§ 1. Rada Powiatu Wysokomazowieckiego widząc potrzebę objęcia szczególną opieką
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę
Powiatu Wysokomazowieckiego, osiągających wybitne wyniki w nauce i sporcie, przyjmuje
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zwany dalej
„Programem”.
§ 2. Celem Programu jest:
- wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów,
- promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
- zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki,
- nagradzanie uczniów reprezentujących szkoły prowadzone przez Powiat
Wysokomazowiecki na konkursach, olimpiadach i turniejach o zasięgu regionalnym,
krajowym bądź innym,
- promowanie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez reprezentowanie go na
konkursach, olimpiadach i turniejach.
§ 3. 1. Formą realizacji Programu są stypendia o charakterze motywacyjnym, o nazwie
„Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego”, zwane dalej „Stypendium”.
2. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego.
§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki.
2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki.
§ 5. Ustala się następujące kategorie stypendium:
1) stypendium za wysokie wyniki w nauce,
2) stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie,
3) stypendium najlepszego ucznia i absolwenta zespołu szkół.
§ 6. Stypendystami mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) są uczniami/absolwentami szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki,

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) cechuje ich pozytywna postawa społeczna,
4) spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów dla danej kategorii
stypendium:
a) dla stypendium za wysokie wyniki w nauce - w klasyfikacji półrocznej lub rocznej,
poprzedzającej przyznanie stypendium, uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych
wypisywanych na świadectwie, co najmniej:
- uczniowie gimnazjum – 5,1
- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej – 5,0
b) dla stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie:
- w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium byli laureatami bądź
finalistami olimpiad, konkursów związanych z przedmiotami objętymi szkolnym
planem
nauczania,
na
szczeblu
wojewódzkim/okręgowym,
centralnym/ogólnopolskim lub międzynarodowym,
- w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium byli laureatami, bądź
finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych na szczeblu
wojewódzkim/okręgowym, centralnym/ogólnopolskim lub międzynarodowym,
- w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium zdobyli w zawodach
sportowych: miejsce (1-5) na szczeblu centralnym/ogólnopolskim lub medalowe
miejsce (1-3) w zawodach szczebla wojewódzkiego,
c) dla stypendium najlepszego ucznia/absolwenta zespołu szkół: w klasyfikacji rocznej,
poprzedzającej przyznanie stypendium, uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych
wypisanych na świadectwie, najwyższą w zespole szkół, nie niższą jednak jak 4,75.
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną danej szkoły.
2. Wnioski składa się w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, ul Ludowa 15A, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
odpowiednio klasyfikacji półrocznej i rocznej. Dla uczniów klas programowo najwyższych
wnioski składa się nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia zajęć szkolnych.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za
zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów
określonych w niniejszym regulaminie oraz oświadczenie ucznia (za małoletnich
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu uzyskania stypendium.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszego Programu.
5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku wątpliwości komisja może zwrócić się o ewentualne wyjaśnienia
i uzupełnienie wniosku.
§ 8. 1. Komisję Stypendialną do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium
powołuje Starosta Wysokomazowieckiego w drodze zarządzenia.

2. Stypendia przyznaje Starosta Wysokomazowiecki po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej i zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem
Mazowieckiem – przewodniczący komisji,
2) sekretarz powiatu – członek komisji,
3) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
– członek komisji.
4. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia zawierający między innymi
wstępną listę stypendystów i przedstawia Staroście Wysokomazowieckiemu.
5. Obrady komisji prowadzi przewodniczący komisji.
6. Obsługę administracyjno-techniczną procedury przyznawania stypendium i prac
Komisji Stypendialnej prowadzi Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Członkiem Komisji Stypendialnej nie może być osoba, której dziecko ubiega się
o stypendium.
8. Zakończenie procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję
Stypendialną następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia klasyfikacji
odpowiednio półrocznej lub rocznej.
§ 9. 1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawane są dwa razy w roku, tj. za
klasyfikację półroczną i klasyfikację roczną.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz stypendium najlepszego
ucznia/ absolwenta zespołu szkół, przyznawane są raz w roku kalendarzowym, po
zakończeniu klasyfikacji rocznej.
3. Stypendium wypłacane jest uczniom/absolwentom jednorazowo po zakończeniu
procedury klasyfikacyjnej.
4. Stypendium wpłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
W przypadku uczniów niepełnoletnich wskazania rachunku bankowego dokonuje rodzic lub
opiekun prawny.
5. W przypadku zaprzestania nauki, w kolejnym semestrze (nie dotyczy ostatniego
semestru nauki) stypendium nie przysługuje.
6. W przepadku nabycia uprawnień do więcej niż jednego stypendium określonego
w niniejszej uchwale, przysługuje tylko jedno stypendium.
7. Wręczenia stypendiów dokonuje Starosta Wysokomazowiecki podczas oficjalnej
uroczystości.
§ 10. Wysokość stypendium ustala Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego w zależności
od posiadanych środków finansowych.

§ 11. Tryb i procedura przyznawania Stypendiów zgodnie z niniejszym regulaminem
podawane są do publicznej wiadomości w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wysokomazowiecki, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik do
Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży

WNIOSEK
o przyznanie Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego

Wnioskodawca:
……………………………………………
nazwa szkoły
……………………………………………
adres
………………………………………..….
Telefon kontaktowy

1.

Imię i nazwisko ucznia:
................................................................................................................................................

2.

Adres zamieszkania ucznia:
................................................................................................................................................

3.

Telefon:
................................................................................................................................................

4.

Pełna nazwa i adres szkoły:
................................................................................................................................................

5.

Klasa, typ szkoły, zawód/profil
………………………………………………………………………………………………

6.

Informacja o wynikach w nauce:
Średnia ocen ................................... Ocena z zachowania ...................................................

7.

Informacja o osiągnięciach w nauce i sporcie – wynik uczestnictwa i nazwa konkursu,
olimpiady, turnieju:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8.

Opinia dyrektora szkoły o uczniu i spełnieniu kryteriów przyznania stypendium:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9.

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej zawarta w Protokole nr ……… z dnia ..…..……..

10. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata - kserokopie dokumentów
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem (kserokopia świadectwa, zaświadczeń,
dyplomów, itp.):
a) ................................................................................................................
b) ................................................................................................................
c) ................................................................................................................
d) ...............................................................................................................

………………………………………..
(miejscowość i data)
....................................................
(podpis wnioskodawcy)

