
 

 

UCHWAŁA NR 99/IX/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

z dnia 12 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu 

dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309) oraz art. 90t ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481 i Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 110/XII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach 

Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. 

poz. 7640) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Stypendium Burmistrza Śremu mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie, uczęszczający do klas od IV 

do VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz uczęszczający w roku 

szkolnym 2018/2019 do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie 

gminy Śrem.”; 

2) w § 4 w ust. 1: 

a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty.”. 

3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach wskazywanych corocznie przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty w Poznaniu w formie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny następujący po roku szkolnym, 

którego stypendium dotyczy.”; 

4) w § 6: 

a) w pkt 1 lit. a wyrazy „4,8” zastępuje się wyrazami „4,3”; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskali miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych wskazywanych corocznie przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w formie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny następujący po roku 

szkolnym, którego stypendium dotyczy.”. 

5) § 7: 
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a) w pkt 1 lit. a wyrazy „4,8” zastępuje się wyrazami „4,3”; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskali I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych wskazywanych corocznie przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w formie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny następujący po roku 

szkolnym, którego stypendium dotyczy.”. 

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. Prawo do ubiegania się o stypendium za najlepszy wynik za egzamin ósmoklasisty, przysługuje 

uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) na świadectwie ukończenia szkoły: 

a) otrzymali średnią ocen powyżej 5,5, 

b) uzyskali wzorową ocenę z zachowania, 

c) nie uzyskali żadnej oceny dostatecznej; 

2) łącznie ze wszystkich części egzaminu uzyskali co najmniej 85% punktów.”; 

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium, o którym mowa w § 4 przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do 

uchwały.”. 

§ 2. Wnioski za rok szkolny 2018/2019 będą rozpatrywane z uwzględnieniem zmian wskazanych 

w niniejszej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodnicząca Rady 

(-) Katarzyna Sarnowska 
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