
UCHWAŁA NR XVIII/139/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Włocławek”.

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami: z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) 
oraz  art.18 ust.2  pkt  15  i art. 40 ust.1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz.446), pokaż informacje o zmianach (37) Rada Gminy Włocławek  uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  z terenu Gminy 
Włocławek”, stanowiący   załącznik   do niniejszej uchwały, który określa również szczegółowe warunki 
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania

w tych sprawach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący  Rady 
Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3264



Załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/16

Rady Gminy Włocławek

z dnia 15 września 2016 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Włocławek.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych z terenu Gminy Włocławek, którzy odnoszą udokumentowane sukcesy w różnych 
dziedzinach nauki, sztuki lub sportu.

2. Celem programu jest:

1) wspieranie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce,

2) wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz promowanie ich w środowisku,

3) zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przedsięwzięciach 
artystycznych, a tym samym do promocji i reprezentowania gminy,

4) dążenie do wzrostu aspiracji i aktywności edukacyjnej jako wzorca dla innych uczniów,

5) promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei konieczności 
wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.

II. Forma i zakres realizacji programu.

§ 2. 1. Formą realizacji programu jest przyznawanie uczniom jednorazowego  stypendium.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym,

w którym składany jest wniosek.

3. Stypendium przyznawane jest :

1) uczniom osiągającym wyróżniające wyniki w nauce;

2) uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sztuce, sporcie.

4. Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu  Gminy 
Włocławek. Wysokość przyznanego stypendium ustalana będzie corocznie, w zależności od zaplanowanych na 
ten cel środków w budżecie gminy.

III. Warunki i tryb przyznawania stypendiów.

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki:

1) uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Włocławek;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,30 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej,

b) 5,15 – w przypadku ucznia gimnazjum;

3) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

4) nie mają nieusprawiedliwionych obecności w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym, za który 
przyznawane jest stypendium.
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§ 4. 1. Stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki:

1) uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Włocławek;

2) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:

a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , 
przeprowadzonego przez wojewódzką komisję konkursową na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13,

poz. 125 ze zm.);

b) uzyskali indywidualne czołowe miejsca (I,II,III) w konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych  o 
zasięgu co najmniej wojewódzkim;

c) zajęli indywidualne czołowe miejsca (I,II,III) w zawodach sportowych o randze co najmniej 
wojewódzkich  organizowanych przez związki sportowe;

3) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 4,0;

4) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym, za który 
przyznawane jest stypendium.

2. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 
danego roku do 30 czerwca następnego roku.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może być również przyznane uczniowi zamieszkującemu na 
terenie Gminy Włocławek, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Włocławek w kraju 
lub poza jego granicami.

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

1) dyrektor szkoły,

2) rodzic (prawny opiekun).

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty do 15 
czerwca każdego roku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć kserokopię arkusza ocen potwierdzających 
spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 i § 4 ust.1 pkt.1, 3-5 oraz

w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia zaświadczenie lub kserokopię 
dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2. Kserokopię arkusza ocen 
za zgodność z oryginałem potwierdza dyrektor szkoły.

§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium nie zostanie rozpatrzony, jeżeli:

1) nie zawiera informacji pozwalających stwierdzić okoliczności uprawniające do otrzymania stypendium;

2) wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały załączone wymagane dokumenty;

3) złożony został po terminie, o którym mowa w §6 ust. 1.

§ 8. Wnioski złożone w terminie i spełniające wymogi formalne, podlegają rozpatrzeniu w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1.
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