
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR X/80/2011 

RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, form , zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach 

„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat częstochowski”  

Na podstawie art. 12 pkt 10 a uchwały z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 roku Nr 256 , poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:  

Forma i zakres pomocy  

§ 1. 1. Program realizuje się poprzez Stypendium Starosty Częstochowskiego, zwane dalej stypendium.  

2. Stypendium ma charakter motywacyjny i może być przyznane po każdym semestrze roku szkolnego za 

szczególne osiągnięcia w nauce.  

3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat częstochowski, 

z wyłączeniem szkół dla dorosłych.  

4. Stypendia finansowane są z dochodów własnych powiatu częstochowskiego. Ich liczba i wysokość jest 

każdorazowo ustalana przez Zarząd Powiatu w zależności od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie 

powiatu oraz liczby kandydatów spełniających kryteria wymienione w § 2.  

Warunki i tryb udzielania pomocy  

§ 2. 1. Kandydatem do stypendium może być uczeń spełniający równocześnie następujące warunki:  

1) w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły, o której mowa w § 1,  

2) w wyniku klasyfikacji odpowiednio śródrocznej lub rocznej uzyskał:  

a) średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako 

obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,  

b) oceny celujące z co najmniej 3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako 

obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk.  

2. Uczeń spełniający kryteria zawarte w ust.1 nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na 

zajęciach dydaktycznych.  

3. Przy ustalaniu średniej ocen przyjmuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku.  

4. Spełnienie przez ucznia wymaganych kryteriów nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.  

§ 3. 1. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza możliwości finansowe decydują w kolejności:  

1) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach i olimpiadach,  

2) wyższa średnia ocen z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako 

obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,  
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3) większa niż 3 liczba ocen celujących z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania 

jako obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,  

4) wyższa ocena zachowania,  

5) inne udokumentowane osiągnięcia, w tym zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego 

(np. wolontariat),  

2. W przypadku kandydatów z jednakowymi osiągnięciami w nauce decydować będą w kolejności warunki 

wymienione w ust. 1.  

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, występuje dyrektor szkoły.  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty lub ich kserokopie 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),  

1) wykaz ocen za poprzednie półrocze nauki z zajęć edukacyjnych o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a,  

2) dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział lub osiągnięcia ucznia w konkursach i olimpiadach 

z semestru poprzedzającego semestr złożenia wniosku, z zastrzeżeniem punktu 3,  

3) w przypadku uczniów klas pierwszych należy dołączyć dokumenty potwierdzające udział lub osiągnięcia 

w konkursach i olimpiadach w III klasie gimnazjum.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów po 

danym semestrze nauki.  

5. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:  

a) nie spełnią wymogów merytorycznych określonych w §2 ,  

b) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały złożone wymagane dokumenty,  

c) zostaną złożone po upływie terminu określonego w ust.4.  

§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Częstochowski.  

2. O przyznaniu stypendium zawiadamia się pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekunów 

niepełnoletniego ucznia, a także dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

3. Uczeń otrzymuje stypendium na konto bankowe podane we wniosku.  

4. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium otrzymuje również dyplom podpisany przez Starostę 

Częstochowskiego.  

§ 6. 1. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych 

szkoły i powiatu.  

2. Obsługę biurową i organizację zapewnia wydział ds. edukacji.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

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

Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Jarosław Rydzek 
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Załącznik do Uchwały Nr X/80/2011 

Rady Powiatu w Częstochowie 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

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

           (pieczęć szkoły)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

Dane dotyczące stypendysty  

1) Imię i nazwisko rodziców/opiekuna prawnego  

………………………………………………………………………………………………............  

Telefon kontaktowy ………………………………., e- mail…………………………………………  

2) Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………….  

Data i miejsce urodzenia ucznia……………………………………………………………………...  

PESEL ucznia………………………………………………………  

Telefon kontaktowy……………………………………………….  

e-mail……………………………………………………………..  

3) Miejsce zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..  

4) Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………....  

Adres szkoły………………………………………………………………………………………...  

Klasa…………………………………….  

5) Wykaz ocen z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe 

i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,  

……………………..            ……………………….            …………………………  

……………………..            ……………………….            …………………………  

……………………..            ……………………….            …………………………  

……………………..            ……………………….            …………………………  

……………………..            ……………………….            …………………………  

 

6) Ocena zachowania ………………………………………………………………………….  

7) Data podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów po danym 

semestrze nauki.  

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

8) Stypendium będzie wypłacane przelewem i zostanie przekazane na następujący rachunek bankowy:  

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………  

Nazwa banku ……………………………………………………………………………………..  

Właściciel rachunku ……………………………………………………………………………...  

Adres właściciela rachunku ……………………………………………………………………….  

9) Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w §3 , ust. 1 pkt 1 i 

5 uchwały.  

 

 

 

 

……………………………………                                                       …………………………………….  

(czytelny podpis pełnoletniego ucznia                                                     (pieczęć imienna i podpis dyrektora  

 lub rodzica/ opiekuna prawnego)                                                             szkoły)  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 

883 z poźn. zm.) W przypadku otrzymania stypendium zobowiązuję się do promowania tego faktu w swoim 

środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.  

 

 

 

 

……………………………………  

    (czytelny podpis pełnoletniego ucznia  

      lub rodzica/opiekuna prawnego)  
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