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UCHWAŁA NR XV/109/2019
RADY GMINY ELBLĄG
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia i określenia warunków „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę
w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg”, zwany dalej Programem.
§ 2. Określa się szczegółowe warunki Programu, w tym osoby uprawnione do wsparcia w ramach
Programu oraz formy i zakres Programu, określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa na dany rok
kalendarzowy uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Gminy Elbląg.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 września 2019 roku w sprawie
przyjęcia i określenia warunków „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia
04 listopada 2019 r., poz. 5231).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/109/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 listopada 2019 r.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Elbląg
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) programie - należy przez to rozumieć ,,Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Elbląg”;
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Elbląg;
3) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Elbląg;
4) „Absolwencie Roku”– należy przez to rozumieć tytuł przyznany najlepszemu absolwentowi klasy VIII,
wyłonionemu spośród absolwentów szkół podstawowych;
5) finaliście - należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej, który doszedł do finału w danym
konkursie, olimpiadzie, turnieju albo zawodach o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej,
międzynarodowej lub w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty, ale zajął miejsce poniżej trzeciego;
6) laureacie – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej, który zajął w danym roku szkolnym
jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursie, olimpiadzie, turnieju lub zawodach o randze gminnej,
powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej lub w konkursie przedmiotowym organizowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;
7) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Elbląg za wysokie wyniki w nauce oraz
szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie przyznane uczniom z klas IV-VIII, pobierającym naukę
w szkołach podstawowych;
8) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Elbląg”.
§ 2. 1. Program adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.
2. Jako formę realizacji Programu ustanawia się:
1) przyznanie tytułu „Absolwenta Roku” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej;
2) przyznanie Stypendium Wójta Gminy Elbląg najlepszym uczniom klas IV-VIII pobierającym naukę
w szkole podstawowej;
3) nagrodę rzeczową dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, turniejów lub zawodów
sportowych o randze gminnej organizowanych przez szkoły podstawowe.
§ 3. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki w nauce lub w sporcie;
2) zwiększanie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich
umiejętności;
3) finansowe lub rzeczowe wsparcie uzdolnionych uczniów;
4) zachęcenie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach, turniejach lub zawodach
sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
5) promocja gminy przez uczniów w województwie, kraju lub na arenie międzynarodowej;
6) podjęcie nauki w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.
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Przyznanie tytułu „Absolwenta Roku”
§ 4. Tytuł ,,Absolwenta Roku" przyznawany jest przez Wójta Gminy Elbląg uczniowi z klasy VIII szkoły
podstawowej jako wyróżnienie dla ucznia wybitnie zdolnego, spełniającego warunki określone w niniejszym
regulaminie.
§ 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po
uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną szkoły.
§ 6. Zgłaszający kandydata do nagrody wypełnia formularz wniosku, który stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszego regulaminu.
§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6, dyrektor szkoły składa najpóźniej w dniu następnym po zebraniu rady
klasyfikacyjnej.
§ 8. Tytuł „Absolwenta Roku” przyznany jest za dany rok szkolny na podstawie kryteriów:
1) wyniki w nauce,
2) szczególne udokumentowane osiągnięcia (udział w konkursach, olimpiadach) zgodnie
z punktacją stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 9. Wnioski o przyznanie tytułu „Absolwenta Roku” weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym
komisja ustanowiona przez Wójta Gminy.
§ 10. Komisja, o której mowa § 9 dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zasadami określonymi w § 8.
§ 11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zatwierdza Wójt Gminy Elbląg.
§ 12. 1. W ramach przyznanego tytułu „Absolwenta Roku”, najlepszy uczeń otrzymuje statuetkę oraz
nagrodę rzeczową.
2. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2177).
§ 13. Nagroda przyznawana jest ze środków budżetu gminy i nie ma charakteru socjalnego.
§ 14. 1. O przyznanej nagrodzie informuje dyrektora szkoły Kierownik Referatu Oświaty, podając
jednocześnie termin i miejsce uroczystego nadania tytułu i wręczenia nagród.
2. Dyrektor szkoły przekazuje informację, o której mowa w ust. 1 rodzicom/opiekunom prawnym ucznia,
któremu przyznano tytuł „Absolwenta Roku”.
Stypendium Wójta Gminy Elbląg
§ 15. 1. Stypendium Wójta Gminy Elbląg otrzymuje uczeń, który w ocenianym roku szkolnym uczęszczał
do klasy IV lub wyższej szkoły podstawowej i spełnił poniższe kryteria:
a) w klasach od IV do VI- na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen minimum 5,5;
b) w klasach od VII do VIII - na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen minimum 5,2.
§ 16. 1. Dyrektor szkoły, najpóźniej w dniu następnym po zebraniu rady klasyfikacyjnej, przedkłada
Wójtowi Gminy Elbląg wykaz uczniów spełniających kryteria, o których mowa w § 15 wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Wójt Gminy Elbląg.
§ 17. 1. Stypendium przyznawane jest ze środków budżetu gminy, a jego wysokość nie może przekroczyć
500 zł.
2. Stypendium wypłaca się jednorazowo na konto wskazane w pisemnym oświadczeniu przez rodzica
/opiekuna prawnego ucznia.
3. Wypłata stypendium następuje najpóźniej do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
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Nagroda dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, turniejów lub zawodów sportowych
o randze gminnej organizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Elbląg
§ 18. 1. Nagroda ma charakter rzeczowy i przeznaczona jest dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych
oraz turniejów lub zawodów sportowych o randze gminnej organizowanych w szkołach podstawowych.
§ 19. 1. Harmonogram planowanych w danym roku szkolnym konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz
turniejów lub zawodów sportowych o randze gminnej dyrektor szkoły zgłasza w terminie do dnia 30 września
danego roku do Wójta Gminy Elbląg według wzoru tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu.
2. Na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Elbląg harmonogramu, o którym mowa
w ust. 1 planowane są środki w budżecie szkoły.
§ 20. 1. Wysokość środków przeznaczonych na zakup nagród rzeczowych w jednym konkursie
i olimpiadzie przedmiotowej oraz turnieju lub zawodach sportowych o randze gminnej nie może przekroczyć
1000 zł.
2. Zakupu nagród, o których mowa w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły organizującej konkurs lub olimpiadę
przedmiotową, turniej lub zawody sportowe o randze gminnej.
§ 21. Organizowane przez szkoły podstawowe gminne konkursy, olimpiady, turnieje lub zawody sportowe
muszą posiadać stosowne regulaminy zatwierdzone przez dyrektora szkoły oraz powinny obejmować swoim
zasięgiem uczniów ze wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.
§ 22. Laureatom konkursu nagrody wręcza Wójt Gminy Elbląg lub osoba przez niego upoważniona
w miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły, w której zorganizowany był konkurs, olimpiada, turniej
lub zawody o randze gminnej.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2019r.
Wniosek o przyznanie tytułu „Absolwenta Roku”
Dyrektor .....................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)

prowadzonej przez .........................................................................................................
(nazwa organu prowadzącego)

zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr ……… Rady Gminy Elbląg z dnia
………. i po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną szkoły, jako kandydata do tytułu
„Absolwenta Roku ” przyznawanego przez Wójta Gminy Elbląg, proponuje ucznia / uczennicę:
......................................................................................... - .........................................
(imię i nazwisko ucznia)

(klasa)

..................................................................................
(średnia ocen)

Szczególne osiągnięcia ucznia:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Uzasadnienie:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................
(Miejscowość i data )

..........................
(pieczątka szkoły)

....................................
(podpis dyrektora szkoły)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–6–

Poz. 6086

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2019r.
PUNKTACJA
1) Nauka
Średnia ocen
poniżej 5,00
5,00 - 5,10
5,11 - 5,20
5,21 - 5,30
5,31 - 5,40
5,41 - 5,50
5,51 - 5,60
5,61 - 5,70
5,71 - 5,80
5,81 - 5,90
5,91 - 6,00

Liczba punktów
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

2) Szczególne osiągnięcia
Udział w konkursach
i olimpiadach szczebla:
gminnego
powiatowego
wojewódzkiego, centralnego i międzynarodowego
konkursy przedmiotowe organizowane przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Liczba punktów
Finalista – 3
Laureat - 5
Finalista– 6
Laureat - 10
Finalista – 11
Laureat – 20
Finalista – 21
Laureat - 30
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2019r.
………………………..
(pieczątka szkoły)
Wykaz uczniów kwalifikujących się do przyznania
Stypendium Wójta Gminy Elbląg
Dyrektor .................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)

prowadzonej przez ...............................................................................................................................,
(nazwa organu prowadzącego)

zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr ………………. Rady Gminy Elbląg
z dnia …………….., przedkłada wykaz uczniów kwalifikujących się do przyznania Stypendium Wójta
Gminy Elbląg w roku szkolnym …………./………..:
Imię i nazwisko

Lp.

..................................................
(miejscowość i data )

Klasa

Średnia ocen

...............................

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zatwierdzam wykaz uczniów kwalifikujących się do przyznania Stypendium Wójta Gminy Elbląg w roku szkolnym ……………../……………..

................................................
(miejscowość i data )

......................................................
(pieczątka i podpis Wójta Gminy Elbląg)
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Harmonogram planowanych w roku szkolnym …………/………….. konkursów i olimpiad
przedmiotowych oraz turniejów lub zawodów sportowych o randze gminnej
Harmonogram planowanych w roku szkolnym …………/………….. konkursów i olimpiad
przedmiotowych oraz turniejów lub zawodów sportowych o randze gminnej
Osoba
Miesiąc, w którym planowane
Nazwa konkursu, olimpiady, odpowiedzialna za
jest przeprowadzenie
Lp.
Planowany budżet
turnieju lub zawodów
organizację
konkursu, olimpiady,
konkursu
turnieju lub zawodów

