
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/381/2017 

RADY MIEJSKIEJ MIELNA 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1943 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 

poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

1. 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży adresowany jest do 

szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Mielno. 

2. W ramach Programu może być przyznane stypendium dla uczniów: 

1) laureatów i finalistów konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie aktu wykonawczego 

wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016r. poz. 1943 ze zm.), 

2) klasy czwartej, piątej i szóstej szkoły podstawowej którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią 

ocen co najmniej 5,25 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) od roku szkolnego 2017/2018 klasy siódmej szkoły podstawowej którzy w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

4) od roku szkolnego 2018/2019 klasy ósmej szkoły podstawowej, którzy uzyskali co najmniej 90% ogólnej 

punktacji z egzaminów przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

5) w roku szkolnym 2016/2017 pierwszej i drugiej klasy gimnazjum którzy w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

6) w roku szkolnym 2017/2018 drugiej klasy gimnazjum którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali 

średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

7) w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 trzeciej klasy gimnazjum, którzy uzyskali co najmniej 90% 

ogólnej punktacji z egzaminów przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 mają prawo do ponownego ubiegania się o stypendium 

w latach następnych na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium. 

§ 2. 1. Prawo zgłaszania uczniów o przyznanie stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły, do której 

uczęszcza uczeń. 

2. Zgłoszenie ucznia następuje na podstawie wniosku o przyznanie stypendium. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 

1) dane podmiotu zgłaszającego, 

2) dane ucznia i rodziców/ prawnych opiekunów, 

3) uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć uzyskanych przez ucznia, informacją o ocenach, 
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4) informację o wynikach egzaminu- dotyczy uczniów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4 i 7, 

5) kopie dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia- dotyczy uczniów, o których mowa  

w §1 ust. 2 pkt 1. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia określi Burmistrz Mielna w formie zarządzenia. 

5. Wniosek należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie w terminie jednego dnia roboczego od 

posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

§ 3. 1. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium dla ucznia ustalana będzie 

corocznie w budżecie Gminy Mielno. 

2. Stypendium dla ucznia ma formę pieniężną i przyznawana jest jednorazowo w wysokości do 1.000 zł dla 

ucznia, która nie może być niższe niż przyznane przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). 

3. W uzasadnionych przepadkach Burmistrz Mielna może przyznać wyższe stypendium dla ucznia niż 

określone w ust. 2. 

4. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych nie zabezpiecza w pełni potrzeb, stypendium 

przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. 

5. O pierwszeństwie nabycia stypendium dla ucznia decyduje suma uzyskanych punktów określonych 

według następujących kryteriów: 

1) udział w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 na szczeblu: 

a) wojewódzkim za tytuł finalisty- 15 pkt, 

b) wojewódzkim za tytuł laureata- 30 pkt, 

c) krajowym za tytuł finalisty- 45 pkt, 

d) krajowym za tytuł laureata- 60 pkt, 

2) średnia ocen: 

a) od 5,00 do 5,09- 10 pkt, 

b) od 5,10 do 5,24- 20 pkt, 

c) od 5,25 do 5,38- 30 pkt, 

d) od 5,39 do 5,54- 40 pkt, 

e) od 5,55 do 5,70- 50 pkt, 

f) od 5,71 do 5,86- 60 pkt, 

g) od 5,87 do 6,00- 70 pkt, 

3) średnia ogólnej punktacji z egzaminu: 

a) od 90% do 94%- 30 pkt, 

b) od 95% do 98%- 50 pkt, 

c) od 99% do 100%- 70 pkt. 

6. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników 

o których mowa w ust. 5 pkt 1, przyznaje się jedne stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników. 

§ 4. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz o jej wysokości decyduje Burmistrz Mielna 

powiadamiając wnioskodawcę. 

2. Decyzja Burmistrza Mielna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości. 

4. Stypendia wręczane są uczniom podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/222/16 Rady Gminy Mielno z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci Młodzieży z terenu Gminy Mielno (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 1451). 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna 

 

Tadeusz Jarząbek 
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