
 

 

UCHWAŁA NR XL/566/V/2018 

RADY POWIATU W POZNANIU 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia 

zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim. 

Na podstawie art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2198, poz. 2203) oraz art.12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„O stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem 

maturalnym oraz uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Poznański.”. 

2. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen 

w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej co najmniej 

5,0.”. 

3. § 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole 

prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez 

Powiat Poznański spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 

z przedmiotów zawodowych; uzyskał średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących 

nie niższą niż 4,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania; nie uzyskał oceny niedostatecznej 

z żadnego z przedmiotów.”. 

4. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole 

prowadzonej przez Powiat Poznański nie może ubiegać się o Nagrodę Starosty jednocześnie 

w dwóch kategoriach, co oznacza, że dyrektor szkoły podejmuje decyzję, w ramach której 

kategorii uczeń będzie ubiegał się o Nagrodę Starosty.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu 

(-) Piotr Burdajewicz 
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