
Uchwała Nr  XIX/118/2016 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród                    
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów 

           Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998r.                          
o samorządzie powiatowym (Dz. U. j.t. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 
90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.                       
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Wolsztyński jest realizowany w formach: 

    1) Stypendiów, 
    2) Nagród Starosty Wolsztyńskiego, zwanych dalej Nagrodami. 
2. Stypendia i Nagrody są przyznawane przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego. 
3. Stypendia i Nagrody mają charakter motywacyjny. 
 

§2. 

1.  Stypendia są przyznawane po zakończeniu okresów szkolnych w czterech  
kategoriach: 

    a) za bardzo dobre wyniki w nauce, 
    b) za szczególne osiągnięcia w nauce, 
    c) za szczególne osiągnięcia sportowe, 
    d) za szczególne osiągnięcia artystyczne.  

2. Wysokość stypendium jest uzależniona od wielkości przeznaczonych na ten 
cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wolsztyńskiego oraz liczby 
złożonych wniosków, ale nie może być wyższa od dwukrotności zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych.    

3. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, 
który osiągnął co najmniej średnią 4,75 oraz uzyskał wzorową ocenę 
zachowania, w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. 

4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać finalista 
szczebla wojewódzkiego lub okręgowego w olimpiadzie przedmiotowej, 
olimpiadzie zawodowej lub konkursach sprawdzających wiedzę, pod 
warunkiem uzyskania wzorowej oceny zachowania. 
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5. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane 
uczniowi, który zdobył I, II lub III miejsce w zawodach międzyszkolnych na 
szczeblu wojewódzkim lub okręgowym oraz uzyskał wzorową ocenę 
zachowania. Wymóg uzyskania wzorowej oceny zachowania nie dotyczy 
uczniów szkół specjalnych. 

6. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane 
uczniowi, który reprezentując szkołę, zajął I, II lub III miejsce na szczeblu 
wojewódzkim lub okręgowym w działaniach artystycznych lub konkursach 
sprawdzających wiedzę z zakresu kultury i sztuki oraz uzyskał wzorową 
ocenę zachowania. Wymóg uzyskania wzorowej oceny zachowania nie 
dotyczy uczniów szkół specjalnych. 

7. Stypendium może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu 
pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły. 

8. Uzyskanie stypendium w jednej kategorii nie wyklucza otrzymania 
stypendium w innej kategorii. 

9. Wnioski o przyznanie stypendiów składają dyrektorzy szkół po 
przeprowadzeniu klasyfikacji okresowej, w terminie 14 dni do Zarządu 
Powiatu. 

10. Stypendium jest wypłacane przez szkołę, do której uczęszcza wyróżniony 
uczeń. 

§3 

1. Nagrody mogą być przyznane: 
     1) Trzem najlepszym maturzystom z każdej szkoły, którzy otrzymali     
           najwyższe wyniki z egzaminów obowiązkowych. Jeśli trzy najwyższe   
           wyniki otrzymało więcej niż trzech maturzystów, o przyznaniu nagrody   
           decyduje dodatkowe kryterium – wynik z egzaminu z przedmiotu   
           dodatkowego. 
      2) Uczniom, którzy reprezentując szkołę, zostali finalistami szczebla   
           ogólnopolskiego w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych lub  
           konkursach artystycznych i sprawdzających wiedzę. 
 
2. Wnioski o przyznanie Nagród, z uzasadnieniem, składają dyrektorzy szkół,              

w terminie 14 dni od zaistnienia warunków do jej przyznania do Zarządu 
Powiatu. 

3. Wysokość Nagrody ustala Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie może ona  
być wyższa   od ¼ wynagrodzenia minimalnego. 
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4. Nagrody są wręczane podczas sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego lub 
uroczystości szkolnych. 

§ 4.                                                                                                                   
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego. 

§ 5.                                                                                                               
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XIX/118/2016 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 2 lutego 2016 roku 

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród                     
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów 

 

Podjęcie niniejszej uchwały będzie konsekwencją wcześniejszego przyjęcia 
uchwały o lokalnym programie wspierania uczniów zdolnych. Określając formy 
realizacji programu, czyli stypendia i Nagrody Starosty Wolsztyńskiego, 
należało podać warunki i tryb ich przyznawania. Proponowana uchwała ten 
wymóg spełnia. Ponadto przyjęcie uchwały pozwoli uporządkować stan prawny 
związany z przyznawaniem Nagród Starosty Wolsztyńskiego. Uchwała nr 
166/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 listopada 2013r. w 
sprawie zasad wyróżniania uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 
Wolsztyński oraz innych osób, regulowała sprawę przyznawania w/w 
nagród: najlepszym maturzystom, uczniom - finalistom szczebla 
ogólnopolskiego w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych oraz 
zdobywcom wysokich lokat w zawodach sportowych. Dnia 29 czerwca 
2015r. Rada Powiatu Wolsztyńskiego przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przyznawania nagród za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych, niejako 
zawieszając w/w uchwałę Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie nagród 
dla uczniów i maturzystów. Przeniesienie kwestii tych nagród                           
do lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uporządkuje 
sytuację. Z tych względów przyjęcie uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 

 


