
 

 

UCHWAŁA NR XXIX.261.2016 

RADY GMINY DARŁOWO 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w Gminie Darłowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943, 1954) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie 

Darłowo. 

§ 2.  Celami Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie  

Darłowo są: 

1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia 

wyników w nauce oraz osiągnięć sportowych i artystycznych; 

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania Gminy Darłowo w zawodach, festiwalach, konkursach 

i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 

3) wspieranie aspiracji edukacyjnych oraz aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości 

w społeczności szkolnej i lokalnej; 

4) pomoc materialna uczniom uzdolnionym o charakterze motywacyjnym; 

5) promowanie szkół mających siedzibę na terenie Gminy Darłowo wśród lokalnej społeczności. 

§ 3.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży w Gminie Darłowo; 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej mającej siedzibę na terenie Gminy Darłowo 

lub ucznia gimnazjum mającego siedzibę na terenie Gminy Darłowo; 

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową mającą siedzibę na terenie Gminy Darłowo lub 

gimnazjum mające siedzibę na terenie Gminy Darłowo. 

§ 4.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu ustala Rada Gminy Darłowo. 

§ 5.  W celu realizacji Programu ustanawia się: 

1) stypendium; 

2) nagrodę. 

§ 6.  Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 

1) stypendium naukowe; 

2) stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki; 

3) stypendium za osiągnięcia sportowe; 
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4) stypendium za osiągnięcia artystyczne. 

§ 7. 1. Stypendium naukowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali na koniec semestru albo na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,50 w przypadku 

uczniów szkoły podstawowej lub co najmniej 4,20 w przypadku uczniów gimnazjum; 

2) otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznaje się uczniom, którzy: 

1) są laureatami lub finalistami ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad przedmiotowych lub 

interdyscyplinarnych i zajęli w nich od pierwszego do dziesiątego miejsca; 

2) są laureatami pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca konkursów przedmiotowych lub 

interdyscyplinarnych na szczeblu powiatowym. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy: 

1) uzyskali w konkurencjach na szczeblu powiatowym pierwsze, drugie lub trzecie miejsce; 

2) uczestniczyli w zawodach wojewódzkich lub ogólnopolskich oraz zajęli w nich od pierwszego do 

dziesiątego miejsca; 

3) zostali powołani do wojewódzkiej albo narodowej młodzieżowej kadry w danej dziedzinie sportu. 

4. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy są laureatami pierwszego, drugiego 

lub trzeciego miejsca konkursów, przeglądów lub festiwali o zasięgu co najmniej powiatowym, indywidualnie 

lub zespołowo. 

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 

uczniom gimnazjum, dwa razy w roku szkolnym, po zakończeniu pierwszego semestru oraz na zakończenie 

roku szkolnego. 

6. Stypendia, o których mowa w ust. 2-4, są przyznawane uczniom klas I-VI szkoły podstawowej oraz 

uczniom gimnazjum, jeden raz w roku szkolnym, na zakończenie roku szkolnego. 

§ 8. 1. Stypendium naukowe przyznawane uczniom szkoły podstawowej wynosi: 

1) 350 zł – za średnią ocen od 4,50 do 4,80; 

2) 400 zł – za średnią ocen od 4,81 do 5,20; 

3) 450 zł – za średnią ocen od 5,21 do 5,50; 

4) 500 zł – za średnią ocen powyżej 5,50. 

2. Stypendium naukowe przyznawane uczniom gimnazjum wynosi: 

1) 350 zł – za średnią ocen od 4,20 do 4,50; 

2) 400 zł – za średnią ocen od 4,51 do 4,80; 

3) 450 zł – za średnią ocen od 4,81 do 5,20; 

4) 500 zł – za średnią ocen powyżej 5,20. 

3. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki wynosi: 

1) od 50 zł do 200 zł dla laureatów pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca powiatowych konkursów 

przedmiotowych lub interdyscyplinarnych; 

2) od 100 zł do 300 zł dla laureatów lub finalistów ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad 

przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, którzy zajęli w nich od pierwszego do dziesiątego miejsca. 

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi: 

1) od 50 zł do 200 zł za uzyskanie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na szczeblu powiatowym; 

2) od 100 zł do 300 zł za zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w zawodach wojewódzkich lub 

ogólnopolskich, albo dla uczniów, którzy powołani zostali do wojewódzkiej lub narodowej młodzieżowej 

kadry w danej dziedzinie sportu. 

5. Stypendium za osiągnięcia artystyczne wynosi: 

1) od 50 zł do 200 zł dla laureatów pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w przeglądach, konkursach 

powiatowych indywidualnych lub zespołowych; 

2) od 100 zł do 300 zł dla laureatów pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w przeglądach, konkursach 

wojewódzkich lub ogólnopolskich, indywidualnych lub zespołowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 534



6. W przypadku, gdy ten sam uczeń spełnia wymagania do uzyskania więcej niż jednego stypendium za 

osiągnięcia w dziedzinie nauki otrzymuje jedno stypendium w wyższej kwocie. 

7. W przypadku, gdy ten sam uczeń spełnia wymagania do uzyskania więcej niż jednego stypendium za 

osiągnięcia sportowe otrzymuje jedno stypendium w wyższej kwocie. 

8. W przypadku, gdy ten sam uczeń spełnia wymagania do uzyskania więcej niż jednego stypendium za 

osiągnięcia artystyczne otrzymuje jedno stypendium w wyższej kwocie. 

9. W przypadku, gdy ten sam uczeń spełnia wymagania do uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe 

oraz stypendium za osiągnięcia artystyczne, otrzymuje oba stypendia. 

10. Stypendium naukowe oraz stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki, przyznawane są niezależnie 

od pozostałych stypendiów. 

11. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 i 2 wypłacane jest w lutym i w czerwcu danego roku. 

12. Stypendium, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 wypłacane jest w czerwcu danego roku. 

13. Jeżeli uczeń uzyskał osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu lub osiągnięcia artystyczne po 

zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w § 10 ust. 6, ma prawo do stypendium w roku szkolnym 

następującym po okresie wakacji, o ile spełnia pozostałe wymagania do uzyskania stypendium. 

§ 9.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy Darłowo. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: 

1) dyrektor szkoły; 

2) dyrektor Publicznej Biblioteki w Domasławicach; 

3) stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy; 

2) dane ucznia; 

3) uzasadnienie z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia; 

4) wskazanie załączników; 

5) podpis wnioskodawcy. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć kopie dokumentów wskazujące na osiągnięte 

wyniki w nauce, sporcie lub artystyczne ucznia. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne składa się do 

Wójta Gminy Darłowo w terminie 10 dni przed dniem zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa się do Wójta Gminy Darłowo w terminie do 

31 stycznia oraz 10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium podlega zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Wójta Gminy 

Darłowo. 

§ 11. 1. Wójt Gminy Darłowo może przyznać nagrodę uczniowi gimnazjum, który uzyskał najwyższą 

liczbę punktów z egzaminu, spośród wszystkich gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy Darłowo. 

2. Nagroda przyznawana jest w formie finansowej lub rzeczowej. 

3. Nagrodę w formie finansowej przyznaje się w wysokości do 400 zł. 

4. Nagroda jest wypłacana lub wręczana w czerwcu danego roku. 

§ 12.  Traci moc uchwała Nr V.48.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Darłowo. 

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo. 

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

Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Darłowo 

Grzegorz Hejno 
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