
 

 

UCHWAŁA NR XV/143/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  i młodzieży, 

form i zakresu tej pomocy. 

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

z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających 

do szkół podstawowych począwszy od klasy IV, szkół ponadgimnazjalnych kształcących młodzież 

bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum (w okresie ich funkcjonowania) oraz szkół ponadpodstawowych 

kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej, położonych na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew, określa się : 

1) formy pomocy; 

2) zakres pomocy; 

3) szczegółowe warunki udzielania pomocy. 

§ 2. 1. Przyjmuje się, że formą pomocy przyznawaną uzdolnionym uczniom będzie Stypendium  Miasta 

i Gminy Pleszew dla szczególnie uzdolnionych, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce uczniów: szkół 

podstawowych począwszy od klasy IV, szkół ponadgimnazjalnych kształcących młodzież bezpośrednio po 

ukończeniu gimnazjum (w okresie ich funkcjonowania) oraz szkół ponadpodstawowych kształcących młodzież 

bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej,  uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew, zwane dalej Stypendium. 

2. Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku 

szkolnego, do 30 listopada. 

3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej nagrodzonego ucznia i nie ma 

charakteru socjalnego. 

§ 3. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie: szkół podstawowych począwszy od klasy IV,  

uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, spełniający co najmniej jeden  

z poniższych warunków: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 5,40 (obliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania; 

2) zdobyli co najmniej 95% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych objętych egzaminem 

ósmoklasisty i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
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3) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami konkursów: interdyscyplinarnych, 

przedmiotowych, tematycznych - o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 13 poz. 125 ze zmianami). 

4) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami  olimpiad: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, 

z przedmiotów dodatkowych lub olimpiad tematycznych - w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), 

organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami); 

§ 4. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie: szkół ponadgimnazjalnych, kształcących młodzież 

bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum (w okresie ich funkcjonowania) oraz szkół ponadpodstawowych, 

kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej,  uczęszczający do szkół położonych 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew, spełniający jeden z poniższych warunków: 

1) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami olimpiad: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, 

z przedmiotów dodatkowych lub olimpiad tematycznych - w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), 

organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

z 2002r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami); 

2) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami turniejów obejmujących problematykę związaną 

z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych),  

organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

z 2002r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami). 

§ 5. 1. Stypendium  przyznaje się na wniosek złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za dany rok 

szkolny w terminie od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 31 sierpnia danego 

roku: 

1) za pośrednictwem Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń/absolwent w przypadku szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew; 

2) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium może wystąpić: 

1) wychowawca klasy w szkole, do której uczęszcza uczeń - po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna 

prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia; 

2) opiekun prawny ucznia; 

3) pełnoletni uczeń. 

3. Wniosek powinien zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały t.j.: 

1) dane wnioskodawcy; 

2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu ucznia ubiegającego się o stypendium; 

3) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego ucznia    ubiegającego się 

o stypendium (w przypadku osób niepełnoletnich); 

4) nazwę, typ i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym; 

5) numer konta bankowego pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego  ucznia; 

6) klasę oraz osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, za który ubiega się o Stypendium. 

4. Do wniosku należy załączyć : 

1) kopię świadectwa w przypadku, o którym w § 3 pkt. 1; 

2) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w przypadku, o którym mowa w  

§ 3 pkt. 2; 
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3) kopię zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia ucznia w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt.  3 i 4 

oraz § 4 pkt.  1 i 2. 

5. Kompletne wnioski wraz z załącznikami złożone w szkole w terminie określonym w ust. 1 Dyrektorzy 

Szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, przekazują do Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do 15 września danego roku. 

6. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 6. 1. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 3 miesięcy, od ostatniego dnia, w którym można złożyć 

wniosek. 

2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki formalne wzywa się pisemnie wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

§ 7. 1. Do oceny formalnej wniosków Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Pleszewie - Przewodniczący; 

2) Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - członek; 

3) Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - członek. 

2. Zadaniem Komisji stypendialnej jest: 

1) dokonanie analizy formalnej wniosków; 

2) zakwalifikowanie wniosków do wypłaty; 

3) przedłożenie listy wnioskodawców Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane. Protokół stanowi załącznik nr 2 do Uchwały. 

4.  Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w formie 

pisemnej decyzji, która stanowi załącznik nr 3 do Uchwały. 

5. Od odmowy przyznania Stypendium nie służy odwołanie. 

§ 8. 1. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce będą podawane  

do publicznej wiadomości. 

2. Potwierdzeniem otrzymania Stypendium jest pamiątkowy dyplom, którego wręczenie  odbywa się 

w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. 

3. O terminie wręczenia pamiątkowych dyplomów nagrodzeni zostaną powiadomieni za pośrednictwem 

szkoły lub odrębnym pismem. 

§ 9. 1. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały określa 

corocznie Rada Miejska w Pleszewie w uchwale budżetowej. 

2. Wysokość indywidualnego Stypendium wynosi : 

1) 300,00 zł.- z zastrzeżeniem pkt. 2; 

2) 600,00 zł - gdy uczeń spełnia wymagania określone w § 3 pkt. 3 i 4 lub w § 4 pkt. 1 i 2. 

3. Wypłaty Stypendium dokonuje się na wskazany we wniosku numer konta bankowego na podstawie list 

wypłat przygotowanych: 

1) w szkole, do której uczęszczają nagrodzeni uczniowie - w przypadku szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew; 

2) w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - w przypadku pozostałych uczniów. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.  

§ 11. Traci moc Uchwala nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form 

i zakresu tej pomocy. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do Stypendium Miasta i Gminy Pleszew przyznawanego od 

roku szkolnego 2019/2020. 

Przewodnicząca Rady 

Adela Grala-Kałużna 
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