UCHWAŁA NR XVIII/131/2016
RADY MEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu
tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz.446), art. 90 t ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015
r. poz. 2156, z późn. zm.1)) oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28
kwietnia 2016 r. - Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
przyznawane są: „Stypendium Burmistrza Miasta Wągrowca”, zwane dalej „stypendium”, a także „Nagroda
Edukacyjna Burmistrza Miasta Wągrowca”, zwana dalej „nagrodą”.
§ 2. 1. Stypendium oraz nagroda przyznawane są:
1) uczniom szkół publicznych, dla których Gmina miejska Wągrowiec jest organem prowadzącym,
2) uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Gminę miejską
Wągrowiec na podstawie art. 90 ust 2a Ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV - VI szkół podstawowych oraz klas I – II gimnazjów za
szczególne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.
3. Nagroda przyznawana jest uczniom klas IV - VI szkół podstawowych oraz klas I – III gimnazjów za
szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym, w którym składany jest
wniosek.
4. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego (10 miesięcy) w wysokości:
a) 250,00 zł brutto miesięcznie dla ucznia gimnazjum,
b) 200,00 zł brutto miesięcznie dla ucznia szkoły podstawowej.
5. Nagrodę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000,00 zł brutto
6. Uzyskanie stypendium lub nagrody w jednym roku nie wyklucza możliwości ich otrzymania
w następnych latach.
§ 3. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co
najmniej 5,90 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. O nagrodę może ubiegać się uczeń, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) jest laureatem olimpiad i konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego i otrzymał co
najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, lub
2) jest laureatem konkursów artystycznych co najmniej szczebla ogólnopolskiego i otrzymał co najmniej
dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagrody występuje dyrektor szkoły do której uczęszcza
uczeń, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
2. Wnioski o przyznanie stypendium oraz nagrody wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie
warunków o których mowa w § 3 składane są w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu w terminie do 30 lipca roku
szkolnego, za który przysługuje stypendium. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Wnioski o przyznanie stypendium oraz nagrody sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do
uchwały.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.35, poz.64, poz.195.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Mejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania stypendium / nagrody* Burmistrza Miasta Wągrowca
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wnioskodawca, nazwa adres, nr telefonu)
Za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym …………../…………….
NAUKOWE / ARTYSTYCZNE*
I Dane dotyczące ucznia i szkoły
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………..…
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
4. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń:
………………………………………………………………………………………...........…
5. Nr konta rodzica (opiekuna prawnego) ………………………………………………….
II Osiągnięcia ucznia
1. Średnia ocena na zakończenie roku szkolnego ………………………………………….....
2. Ocena klasyfikacyjną zachowania na zakończenie roku szkolnego ………………………
3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: …………………………………………........
……………………………………………………………………………………………….....…
4. Osiągnięcia artystyczne: …………………………………………………………......……...
…………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………….

……………………………………

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

IV Dokumentacja osiągnięć (załączniki)
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe (laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych) lub
osiągnięcia artystyczne.
…………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
V Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U, z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.)
…………………………………
(data i podpis)
* niewłaściwe skreslić
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90 t ust. 4 przewiduje możliwość wspierania
edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Na realizację takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego
przeznaczają środki własne.
Projekt niniejszej uchwały stanowi element „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży”. Ustanowienie stypendiów oraz nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta Wągrowca dla
utalentowanych uczniów ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje pasje, którzy dzięki takiej
pomocy mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach działalności naukowej i artystycznej.
Adresatami programu, w ramach którego przyznawane jest „Stypendium Burmistrza Miasta Wągrowca", są
uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i uczniowie gimnazjum klas I-II, program nie obejmuje pomocą
uczniów klas III gimnazjum. Ograniczając wsparcie jedynie do uczniów gimnazjum klas pierwszych i drugich
wzięto pod uwagę fakt, iż stypendium będzie wypłacane w dziesięciu ratach w systemie miesięcznym, w roku
szkolnym po nabyciu do niego praw. Należy zauważyć, iż Powiat Wągrowiecki opracował program wsparcia
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym i w programie tym przewidział
wsparcie dla uczniów klas pierwszych w formie nagrody Starosty Wągrowieckiego za najwyższą liczbę
punktów osiągniętą na egzaminie gimnazjalnym. Tym samym Program Powiatu Wągrowieckiego gwarantuje
kontynuację programu wsparcia dla zdolnych uczniów ze szkół, dla których Gmina miejskiej Wągrowiec jest
organem prowadzącym.
Adresatami programu w ramach którego przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca są
uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i uczniowie gimnazjum klas I-III.
Ustanowienie stypendium oraz nagrody Burmistrza ma na celu zachęcenie uczniów do nauki oraz do
aktywnego udziału w olimpiadach i konkurach przedmiotowych. Stypendia i nagrody to również nagradzanie
systematyczności pracy, jaką młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Ma też dawać zachętę innym
uczniom do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce. Ważnym elementem tego stypendium jest
podkreślenie dobrego zachowania ucznia.
Przewiduje się, iż przyjęcie uchwały wywoła pozytywne skutki społeczne, szkoły prowadzone przez Gminę
miejską Wągrowiec będą postrzegane jako przyjazne i otwarte na uczniów oraz będą przez nich chętnie
wybierane.
Jednocześnie przyjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe polegające na zabezpieczeniu w corocznej
uchwale budżetowej Gminy miejskiej Wągrowiec środków na realizację programu w wysokości 30 000,00 zł.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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