Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2019r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 511) oraz art. 90t
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1481), 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 pierwszego i drugiego semestru
danego roku szkolnego 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 wynosi 240 zł.
3. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane uczniowi,
który osiągnął w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium średnią
co najmniej 5,0.
4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać finalista
szczebla co najmniej wojewódzkiego w olimpiadzie przedmiotowej,
olimpiadzie zawodowej lub konkursach sprawdzających wiedzę.
5. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi, który zdobył I, II lub III miejsce w zawodach międzyszkolnych
na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

6. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane
uczniowi, który reprezentując szkołę, zajął I, II lub III miejsce na szczeblu
co najmniej wojewódzkim w działaniach artystycznych lub konkursach
sprawdzających wiedzę z zakresu kultury i sztuki.
7. Stypendium może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu
pierwszego semestru 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 w kwocie 500 złotych 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) Trzem najlepszym absolwentom każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższą
średnią w całym okresie edukacyjnym w danej szkole.
3) Uczniom, którzy reprezentując szkołę, zostali finalistami szczebla
ogólnopolskiego w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych lub
konkursach artystycznych i sprawdzających wiedzę.
2. Stypendium i nagroda nie mogą zostać przyznane uczniom lub absolwentom,
którzy dopuścili się wykroczeń określonych w statucie szkoły.
3. Wnioski o przyznanie Nagród, z uzasadnieniem, składają dyrektorzy szkół,
w terminie 14 dni od zaistnienia warunków do jej przyznania do Zarządu
Powiatu.
4. Nagrody są wręczane podczas sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego
lub uroczystości szkolnych.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia
2 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 1406).

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Janusz Mrozkowiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 22
sierpnia 2019r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów
i nagród w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
Chcąc nadać Stypendiom i Nagrodom Starosty Wolsztyńskiego
odpowiedniej rangi i prestiżu w środowisku uczniowskim, postanowiono
dokonać modyfikacji Regulaminu tak aby nagrodzić najlepszych uczniów
i absolwentów gratyfikacją finansową o wyższej wartości niż dotychczas.
Ponadto, zgodnie z wyrokami sądów i Rozstrzygnięciem Nadzorczym
Wojewodów nie jest możliwe uzależnianie otrzymania nagród i stypendiów
od uzyskanej przez ucznia lub absolwenta oceny z zachowania. Proponowana
uchwała ten wymóg spełnia. Z tych względów przyjęcie uchwały jest zasadne.
Przepisy zostały dostosowane optymalnie do możliwości finansowych Powiatu
Wolsztyńskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Janusz Mrozkowiak

