
  

UCHWAŁA NR 64/X/19 

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca. 

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

Województwa Podlaskiego. 

z up. Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Antoni Malinowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 3239



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/X/19 

Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

§ 1. Samorząd Gminy Ciechanowiec widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci 

i młodzieży osiągających wybitne wyniki w nauce, sztuce i w sporcie przyjmuje Lokalny Program Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zwany dalej programem. 

§ 2. Celem programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień poprzez przyznanie Nagród Burmistrza 

Ciechanowca uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki, chcą się 

rozwijać i posiadają wizję celów jakie zamierzają osiągnąć. 

§ 3. 1. Nagroda Burmistrza Ciechanowca zwana dalej stypendium przyznawana jest uczniom klas IV – VIII 

szkół podstawowych i uczniom klas gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Ciechanowiec oraz uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. 

2. Nagroda przyznawana jest raz  w roku tj. za klasyfikację roczną. 

3. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Ciechanowiec. 

§ 4. Nagroda może być przyznawana uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

2) cechuje ich pozytywna postawa społeczna, 

3) spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) w klasyfikacji rocznej w danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen, co najmniej: 

- w klasach IV – VI szkole podstawowej - 5,50, 

- w klasach VII – VIII szkole podstawowej i klasach gimnazjalnych - 5,20, 

- w szkole ponadgimnazjalnej (Liceum, Technikum, Branżowej Szkole I i II stopnia, oddziałach 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej) – 5,1, 

- uczniowie OSSP – 5,20, 

- jeżeli w danym typie szkoły żaden uczeń nie uzyskał wymaganej średniej ocen dla danego typu szkoły 

stypendium może otrzymać uczeń lub uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkole 

nie mniejszą niż 5. 

b) w danym roku szkolnym byli laureatami bądź finalistami olimpiad, konkursów związanych 

z przedmiotami objętymi szkolnym planem nauczania na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

c) w danym roku szkolnym byli laureatami bądź finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych 

artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez instytucje oświatowe; 

d) w danym roku szkolnym zdobyli w zawodach sportowych indywidualne medalowe miejsce (1-3)  

na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

e) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów 

o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod patronatem Kuratora Oświaty, Marszałka 

Województwa, Wojewody, Ministrów poszczególnych resortów na szczeblu wojewódzkim, krajowym, 

międzynarodowym i uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania; 

f) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów 

o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod patronatem innych instytucji, 

nie wymienionych w pkt e) na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym i uzyskali średnią 

ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę z zachowania; 

§ 5. Kryteria, o których mowa w § 4 winny być potrwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami 

tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 
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§ 6. 1. Prawo zgłoszenia ucznia kandydata do otrzymania stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły,  

do której ten uczeń uczęszcza po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej danej szkoły. 

2. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Ciechanowcu przed zakończeniem danego semestru nauki. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ciechanowca stanowi załącznik do niniejszego 

Programu. 

§ 7. 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków Burmistrz powołuje komisję oraz określa tryb jej 

działania. 

2. Posiedzenia komisji odbywają się 2 razy w roku, przed zakończeniem każdego semestru danego roku 

szkolnego. 

3. Komisja przy opiniowaniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym kieruje się kryteriami, 

o których mowa w § 4 niniejszego programu. 

4. Komisja niezwłocznie po zakończeniu obrad przedstawia Burmistrzowi listę rekomendowanych 

kandydatów do przyznania stypendium. 

§ 8. Liczbę i wysokość przyznanych stypendiów za dany semestr określa każdorazowo Burmistrz  

po otrzymaniu protokołu z prac komisji, w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie gminy. 

§ 9. Stypendium Burmistrza może być w uzasadnionej sytuacji przyznawane uczniom bez względu  

na przyznane stypendia przez inne organy działające w systemie oświaty. 

§ 10. Od stanowiska Burmistrza w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie. 

§ 11. Wręczenia stypendiów dokonuje Burmistrz podczas oficjalnej uroczystości. 

§ 12. Informacje o przyznanych stypendiach przekazuje się dyrektorom właściwych szkół. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/X/19 

Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Ciechanowca dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych za osiągnięcia………………………….…..………………. 

1. Imię i nazwisko ucznia 

…………………………..…………………………………………………….………...……..… 

2. Adres zamieszkania 

…………………………………………………...……………………………………………..... 

3. Nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………………….….... 

klasa ……………...…… semestr …….……………… rok szkolny…….………………….…. 

4. Informacja o wynikach w nauce: 

Średnia ocen …………….………………. Ocena z zachowania ……………………………... 

5. Informacja o wynikach w konkursach i olimpiadach zgodnie z § 4 pkt 3 lit. b, c, d, e i f załącznika  

do uchwały Nr 64/X/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 6 czerwca 2019 roku 

………………...………………………………………………………………………………………….. 

6. Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej zawarta w Protokole nr ………..………………….......... 

z dnia ……………..………….……….. 

7. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata - kserokopie dokumentów uwierzytelnione 

za zgodność z oryginałem: świadectwa, dyplomów, wykaz ocen itp. 

……………………………………………………………………………………………..............……….

…...……………………………………………………..................…………………….…………….. 

8. Informacja o innych otrzymywanych stypendiach przez ucznia 

……………………….………………………………………………………….…………………….……

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………….    …………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 
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