
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/326/2018 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” 

Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1868) art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198 i 2203) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/41/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego” § 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Danuta Wróbel 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik  

do uchwały nr XXXVIII/326/2018 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

W „Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, 

który stanowi załącznik do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 

2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Stypendium Naukowe Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

a) przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, 

b) przyznawane jest w wysokości do 600 zł i wypłacane jest jednorazowo nie później niż do  

30 sierpnia roku szkolnego, w którym zostało przyznane, 

c) przyznawane jest uczniom, którzy spełnili następujące warunki: 

 typ szkoły, 

do której uczeń 

uczęszcza 

średnia ocen rocznych 

z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych objętych 

szkolnym planem nauczania 

w klasyfikacji bezpośrednio 

poprzedzającej przyznanie 

stypendium 

roczna ocena 

zachowania 

w klasyfikacji 

bezpośrednio 

poprzedzającej 

przyznanie stypendium 

kryteria dodatkowe 

liceum 

ogólnokształcące 
co najmniej 5,0 

co najmniej 

bardzo dobra 

aktywna postawa społeczna, 

osiągnięcia naukowe 

na szczeblu ogólnopolskim 

lub międzynarodowym 

(miejsca I-X, tytuł laureata 

lub finalisty) 

technikum co najmniej 4,75 
co najmniej 

bardzo dobra 

aktywna postawa społeczna, 

osiągnięcia naukowe 

na szczeblu ogólnopolskim 

lub międzynarodowym 

(miejsca I-X, tytuł laureata 

lub finalisty) 

zasadnicza szkoła 

zawodowa 
co najmniej 4,75 

co najmniej 

bardzo dobra 
aktywna postawa społeczna 

szkoła podstawowa, 

gimnazjum 
co najmniej 4,75 

co najmniej 

bardzo dobra 
aktywna postawa społeczna 

d) nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej, 

e) przyznawane jest nie wcześniej niż po rocznej klasyfikacji uczniom w danym typie szkoły do 

której uczeń uczęszcza.”; 

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Stypendium Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu: 

a) przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, 

b) przyznawane jest w wysokości do 600 zł i wypłacane jest jednorazowo nie później niż 

odpowiednio do 30 sierpnia roku szkolnego, w którym zostało przyznane, 

c) przyznawane jest uczniom, którzy spełnili łącznie następujące warunki: 

osiągnięcie uprawniające do uzyskania stypendium kryteria dodatkowe 

zajęcie miejsca I-X w indywidualnej rywalizacji sportowej lub 

kulturalnej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym 

co najmniej dobra ocena zachowania 

w semestrze bezpośrednio poprzedzającym 

przyznanie stypendium 
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§ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Wnioski, o których mowa w ust. 4, należy złożyć w Wydziale Oświaty w następujących terminach: 

Forma wsparcia Termin złożenia wniosku 

Stypendium Naukowe Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 10 czerwca 

Stypendium Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego za wybitne osiągnięcia  

w zakresie kultury i sportu 
do 10 czerwca 

Nagroda Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „L-ka” za szczególną 

dbałość o rozwój własny i pracę na rzecz społeczności szkolnej 
do 10 czerwca 
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