
 

 

UCHWAŁA NR XXV/168/16 

RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom w ramach „Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach 

Na podstawie art. 12 ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 

r., poz. 814) oraz art. 90 t ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć „Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, 

2) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Starosty Krotoszyńskiego. 

§ 2. 1. Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium. Wyróżnia się trzy rodzaje stypendiów: 

1) za wysokie wyniki w nauce, 

2) za szczególne osiągnięcia naukowe, 

3) za wybitne osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium skierowane jest do uczniów szkół i placówek dla młodzieży prowadzonych przez Powiat 

Krotoszyński, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, uzyskali 

w wybranej dziedzinie naukowej szczególne osiągnięcia lub osiągnęli znaczące sukcesy sportowe. 

3. Stypendium stanowi finansową pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. 

4. Stypendium przyznawane jest w formie nagrody pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od kwoty 

bazowej ustalanej corocznie przez Zarząd Powiatu, w zależności od środków finansowych zaplanowanych na 

ten cel w budżecie powiatu na dany rok budżetowy. 

5. Stypendium przyznaje się w następującej wysokości: 

1) dla uczniów spełniających warunki określone w § 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 – 100 % kwoty bazowej, 

2) dla uczniów spełniających łącznie warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 lub ust. 1 i ust. 3 lub ust. 2 i ust. 3 

– 150 % kwoty bazowej, 

3) dla uczniów spełniających łącznie warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 i ust. 3 – 175 % kwoty bazowej. 

§ 3. 1. Zasady przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce : 

1) stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,30 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny przyznania stypendium i posiada co najmniej jedną ocenę 
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celującą z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, 

chemia, geografia, biologia lub co najmniej dwie oceny celujące z kierunkowych przedmiotów 

zawodowych, 

2) stypendium przyznawane jest corocznie, każdorazowo za rok szkolny poprzedzający rok szkolny 

przyznania stypendium, 

3) stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole, 

4) uczeń klasy programowo najwyższej (absolwent szkoły) nie może ubiegać się 

o stypendium. 

2. Zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe : 

1) stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który jest laureatem lub finalistą 

olimpiady lub turnieju na szczeblu centralnym (ogólnopolskim) organizowanych na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125, z późn. 

zm.) oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny przyznania stypendium, 

2) stypendium przyznawane jest corocznie, każdorazowo za rok szkolny poprzedzający rok szkolny 

przyznania stypendium, 

3) stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole, 

4) uczeń klasy programowo najwyższej (absolwent szkoły) nie może ubiegać się 

o stypendium. 

3. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe : 

1) stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zdobył 

w zawodach sportowych co najmniej I, II lub III miejsce na szczeblu centralnym (ogólnopolskim) lub  

I miejsce na szczeblu wojewódzkim, w dyscyplinach indywidualnych oraz uzyskał co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny przyznania stypendium, 

2) stypendium przyznawane jest corocznie, każdorazowo za rok szkolny poprzedzający rok szkolny 

przyznania stypendium, 

3) stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole, 

4) uczeń klasy programowo najwyższej (absolwent szkoły) nie może ubiegać się o stypendium. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po 

uzyskaniu pisemnej zgody ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

2. Wzór wniosku o stypendium za wysokie wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wzór wniosku o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Wzór wniosku o stypendium za wybitne osiągniecia sportowe stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pierwszym okresem, za który będą przyznawane stypendia o których mowa w § 2 ust. 1 będzie rok 

szkolny 2016/2017. 

6. Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w terminie do 

15 lipca każdego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny przyznania stypendium. 

7. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku  

o przyznanie stypendium. 

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 
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§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego w 

terminie do końca września roku szkolnego przypadającego po roku szkolnym, za który przyznawane jest 

stypendium. 

2. Wnioski niewłaściwie wypełnione, zawierające braki lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

4. Stypendium wypłaca się jednorazowo. 

5. Wypłata stypendium przyznanego uczniowi w ramach Programu, dokonywana jest przez szkołę, do 

której uczeń uczęszcza, po przekazaniu przez organ prowadzący do budżetu szkoły środków finansowych. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/254/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom w ramach „Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 

uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) Leszek Kulka 
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