
 
UCHWAŁA NR XVIII/340/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium 

Prezydenta Miasta Koszalina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197) Rada Miejska w Koszalinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Koszaliński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, stanowią-

cy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się „Szczegółowe warunki i tryb udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina”, sta-

nowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwala się „Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina”, stanowiący za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Kuriata 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2020 r.

Poz. 2990



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/340/2020 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Koszaliński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Koszaliński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zwany dalej „Programem”, 

przyjmuje się celem wspierania uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osią-

gnięcia, chcą się rozwijać i realizować zamierzone cele. 

§ 1. Cele Programu: 

1) promowanie uzdolnionych uczniów; 

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

3) zachęcanie do reprezentowania szkół Gminy Miasta Koszalin w konkursach i olimpiadach na różnych 

szczeblach rywalizacji; 

4) pobudzanie aspiracji dzieci i młodzieży szkolnej; 

5) tworzenie pozytywnych wzorców edukacyjnych w środowisku uczniowskim; 

6) promowanie Gminy Miasta Koszalin jako gminy przyjaznej uczniom uzdolnionym. 

§ 2. Sposoby działania: 

1) przyznawanie przez Prezydenta Miasta Koszalina finansowych jednorazowych stypendiów uczniom zdol-

nym zwanych Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina; 

2) tworzenie przez Prezydenta Miasta Koszalina warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci 

i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych; 

3) wspieranie doskonalenia nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

§ 3. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierających naukę 

na terenie Gminy Miasta Koszalin. 

§ 4. Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywa się 

w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Koszalin. 

§ 5. Spodziewane efekty Programu: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży; 

2) indywidualny rozwoju ucznia; 

3) wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli; 

4) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/340/2020 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Szczegółowe warunki udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina 

§ 1. Stypendium edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce, zwane dalej Stypendium Prezydenta Miasta 

Koszalina, może zostać przyznane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 

na terenie Gminy Miasta Koszalina. 

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły. 

§ 3. 1. O Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina może się ubiegać uczeń, który uzyskał w danym roku 

szkolnym tytuł laureata lub finalisty: 

1) olimpiady i turnieju znajdujących się w wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego, wykazie 

turniejów i olimpiad zwalniających z egzaminu zawodowego i wykazie olimpiad i turniejów finansowa-

nych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

2) konkursu wymienionego w Wykazie Kuratora Oświaty konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego w danym roku szkolnym; 

3) olimpiady i konkursu dla uczniów szkół specjalnych organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej 

lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także organizowanych pod ich patronatem. 

2. Ustala się trzystopniową skalę Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina: 

1) I stopnia za: 

a) tytuł laureata etapu centralnego olimpiady i turnieju, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

b) tytuł finalisty etapu centralnego co najmniej dwóch olimpiad lub turniejów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 3; 

2) II stopnia za: 

a) tytuł finalisty etapu centralnego olimpiady i turnieju, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

b) tytuł laureata co najmniej dwóch konkursów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) III stopnia za: 

a) tytuł laureata konkursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 

b) tytuł finalisty co najmniej dwóch konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 

c) tytuł laureata etapu okręgowego co najmniej trzech olimpiad i turniejów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 3. 

3. Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina ustala się w wysokości nie niższej niż 500,00 zł i nie wyższej 

niż 2 000,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może podwyższyć Stypendium 

do wysokości 2 500,00 zł. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina, należy składać w terminie do dnia 

31 maja każdego roku szkolnego do Wydziału Edukacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów Urzędu 

Miejskiego w Koszalinie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W roku szkolnym 2019/2020, wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina, należy 

złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów lub kserokopie zaświadczeń organizatora przepro-

wadzającego konkurs lub olimpiadę, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

4. Dołączone do wniosku kserokopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających sukcesy ucznia muszą 

zawierać pełną nazwę i datę konkursu oraz nazwisko i imię ucznia. 

5. Wniosek nie będzie uwzględniony w przypadku braku na dyplomie lub na zaświadczeniu daty oraz 

oznaczenia i podpisu organizatora. 

6. Osiągnięcia ucznia we wniosku należy wpisywać rozpoczynając od najwyższych osiągnięć uzyskanych 

na konkursie lub olimpiadzie. 

7. W przypadku udziału ucznia w kilku etapach tego samego konkursu lub tej samej olimpiady należy po-

dać ostatni etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystniejszy dla ucznia. 

§ 5. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Koszalina. 
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§ 6. 1. O przyznaniu Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina zostaje zawiadomiony dyrektor szkoły, 

w której uczeń pobiera naukę. 

2. Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina ma charakter jednorazowy i wypłacane jest uczniowi pełnolet-

niemu, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, rodzicowi lub opiekunowi prawnemu za pośrednictwem szkoły. 

§ 7. Środki finansowe na Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina podlegają corocznie zabezpieczeniu 

w budżecie Gminy Miasta Koszalin. 

§ 8. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Koszalina. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/340/2020 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 28 maja 2020 r. 

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium  Prezydenta Miasta Koszalina 

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

Pieczęć szkoły         

WNIOSEK 

o przyznanie uczniowi Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina (proszę załączyć kserokopie 
dyplomów/zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia) 

1. Imię i nazwisko ucznia 
imię                             

nazwisko                   
2. Szkoła, klasa   .............................................................................    .................................... 
3. Osiągnięcia ucznia (osiągnięcia należy wpisywać rozpoczynając od najwyższych) 

 
 
 
 

4. Wykaz załączonych do wniosku kserokopii dyplomów/zaświadczeń potwierdzających sukcesy ucznia 
a) ................................................................................................................................................ 
b) ................................................................................................................................................ 
c) ................................................................................................................................................ 
d) ............................................................................................................................................... 

5. Proponowany przez dyrektora szkoły stopień stypendium   ...................................................... 

Koszalin, dn. .......................................   .................................................................. 

         pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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