DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 10 czerwca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 10.06.2020 14:03:19
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UCHWAŁA NR XIX/135/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, tryb
postępowania oraz grupy osób uprawnionych do otrzymania pomocy określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1określa
się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Kołaczyce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/246/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. Poz. 2213).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołaczycach

Edward Zbylut
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/135/2020
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Rozdział 1.
Cele i formy realizacji Programu
§ 1. 1. Tworzy się Gminny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, zwany dalej "Programem",
wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy
Kołaczyce oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
2. Cele Programu:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce i rozwijania zainteresowań,
2) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim
i międzynarodowym,
3) motywowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień
oraz ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej.
3. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia o nazwie: Stypendium Burmistrza Kołaczyc za
wyniki w nauce oraz Stypendium Burmistrza Kołaczyc za wybitne osiągnięcia.
4. Stypendium może być przyznane uczniom uczęszczającym do podstawowych szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy Kołaczyce od klasy IV oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
Rozdział 2.
Stypendium Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce
§ 2. 1. Stypendium Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnił
łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 5,00.
2) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych.
2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom za rok szkolny bezpośrednio poprzedzający
termin przyznania stypendium.
Rozdział 3.
Stypendium Burmistrza Kołaczyc za wybitne osiągnięcia
§ 3. 1. Stypendium Burmistrza Kołaczyc za wybitne osiągnięcia, może być przyznane uczniowi, który
w wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej przyznanie stypendium, spełnił łącznie
następujące kryteria:
1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych,
3) uzyskał tytuł laureata (zajął miejsca od 1. do 3.) konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego,
tematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty o zasięgu co najmniej wojewódzkim albo
olimpiady co najmniej drugiego stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych
przeglądów, festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
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2. Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest uczniom za osiągnięcia uzyskane w roku
szkolnym, w którym składany jest wniosek.
3. W przypadku uzyskania przez ucznia kilku osiągnięć na różnych szczeblach, stypendium zostanie
przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Rozdział 4.
Zasady i tryb przyznawania stypendiów
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodzica lub
opiekuna prawnego ucznia, dla którego składany jest wniosek.
2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia należy dołączyć kserokopie dokumentów
stwierdzających uzyskanie osiągnięć, o których mowa w rozdziale 3 ust. 1 pkt 3.
4. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w terminie do
30 czerwca danego roku.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Uczeń może otrzymać jedno stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia uzyskane
w danym roku szkolnym.
7. Burmistrz
opiniodawczym.

Kołaczyc

w drodze

zarządzenia

powołuje

Komisję

Stypendialną

o charakterze

8. Stypendium przyznaje Burmistrz Kołaczyc po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną,
o której mowa w ust. 7. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
9. O wysokości stypendium decyduje Burmistrz Kołaczyc, biorąc pod uwagę liczbę uczniów spełniających
warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
10. Informacja o przyznanych stypendiach podawana jest do publicznej wiadomości.
Rozdział 5.
Wypłata stypendiów
§ 5. 1. Stypendia przyznawane i wypłacane są jednorazowo.
2. Wypłata stypendium następuje w ciągu 14 dni od dnia przyznania, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Kołaczycach lub na rachunek bankowy rodzica/ opiekuna prawnego.
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