UCHWAŁA NR XLI/343/2022
RADY GMINY ŚWIĄTKI
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10, art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021 roku poz. 1915) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży określa sposób wspierania
uzdolnionych dzieci i młodzieży przez Gminę Świątki, poprzez ustanowienie Stypendium oraz Nagrody Specjalnej
Wójta Gminy Świątki przyznawanego na wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 543).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki
Franciszek Płotnikowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/343/2022
Rady Gminy Świątki
z dnia 31.03.2022 r.
Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Rozdział 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Gmina Świątki, widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży
osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki, uchwala Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (zwany dalej programem).
2. Celem programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą
osiągnąć.
Rozdział 2
KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM
§ 2. O stypendium, za osiągnięcia w nauce, mogą się ubiegać uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy
Świątki bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 3. 1. Ustala się następujące formy stypendium dla uczniów:
1) stypendium dla najlepszych uczniów za wybitne wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią
ocen uzyskanych na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, z tym że średnia ocen nie może być
niższa niż:
a) 5,0 w wysokości 200,00 zł;
b) 5,0 ze wszystkich przedmiotów oraz średnią wynoszącą 5,0 i większą z przedmiotów:
język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia, biologia, geografia, chemia,
język niemiecki, język ukraiński – w wysokości 300,00 zł.
2) stypendium za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach:

a) na szczeblu wojewódzkim – za uzyskanie statusu finalisty – nagroda w wysokości 150,00 zł,
natomiast za uzyskanie statusu laureata – nagroda w wysokości 300,00 zł;

b) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla niższego
– za uczestnictwo nagroda w wysokości 500,00 zł., natomiast za uzyskanie statusu laureata –
nagroda w wysokości 700,00 zł;
3) stypendium dla uczniom klas programowo najwyższych za uzyskanie co najmniej średniej 90,00%
punktów możliwych do uzyskania z wszystkich części egzaminu przeprowadzonego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w wysokości 500,00 zł.

2. Stypendium określona w §3 ust. 1 przyznawana jest jednorazowo w 2 okresach:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E2FD8826-59B2-4FD6-92E0-115031EAFBCD. Uchwalony

Strona 1

1)

za semestr I – obejmujący miesiące od stycznia do czerwca;

2)

za semestr II – obejmujący miesiące od lipca do grudnia.
Rozdział 3
NAGRODA SPECJALNA WÓJTA

§ 4. 1. Wójt Gminy Świątki może przyznać jednorazową nagrodę pieniężna lub rzeczową, jako Nagrodę
Specjalną Wójta, dla ucznia szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Świątki,
za zajęcie od I do III miejsca w olimpiadzie naukowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
2. Nagroda Specjalna Wójta przyznawana jest przez Wójta na pisemny wniosek dyrektora szkoły,
rodziców/opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia lub z własnej inicjatywy Wójta,
w terminie 30 dni od zajęcia od I do III miejsca określonego w ust. 1 w zależności od posiadanych
środków finansowych na ten cel.
Rozdział 4
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
§ 5. 1. Stypendium określone w §3 przyznaje Wójt w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel
w budżecie gminy.
2. Z wnioskiem do dyrektora szkoły, o przyznanie stypendium określonego w §3 mogą wystąpić:
1)

wychowawca klasy;

2)

nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń jest laureatem lub finalistą;

3)

rodzice/opiekunowie prawni ucznia;

4)

pełnoletni uczeń.

3. Stypendium określone w §3 przyznaje Wójt Gminy Świątki w ramach środków ujętych w budżecie
gminy.
4. Termin składania wniosków:
1)

w ciągu trzech dni po odbyciu, po posiedzeniu rady pedagogicznej – semestralnej i końcowej,
w stosunku do uczniów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 1;

2)

w ciągu 15 dni po spełnieniu kryteriów, w stosunku do uczniów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

5. Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia i kryteria.
6. Wręczenie stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
następuje w ostatnim dniu nauki przed przerwą zimową oraz w trakcie uroczystego apelu zakończenia
roku szkolnego.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 6. 1. Stypendium i Nagrodę Wójta wypłaca się na rachunek bankowy wskazany przez rodziców, opiekunów
prawnych ucznia lub w kasie urzędu w dniu określonym przez Wójta Gminy Świątki.
2. Źródłem finansowania są dochody własne Gminy Świątki.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/343/2022
Rady Gminy Świątki
z dnia 31.03.2022 r.

Wniosek
o Stypendium/Nagrodę Specjalną Wójta1
z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

1. Nazwa szkoły zgłaszającej wniosek: …......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza: …................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. PESEL ucznia/studenta: ..............................................................................................................................
4. Adres: ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Nr telefonu rodziców lub opiekunów prawnych: …....................................................................................
6. Nazwa banku oraz numer konta na które można przekazać stypendium: …..............................................
......................................................................................................................................................................
7. Osiągnięcia:
1) średnia ocen z ostatniego semestru:
.............................................................................................;
2) szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, (w załączeniu kserokopia
dokumentu potwierdzającego osiągnięcia): ….....................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
8. Opinia szkoły o uczniu: …...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

.................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1781).

...................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(podpis prawnego opiekuna dziecka)

1 Właściwe podkreślić.
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UZASADNIENIE

Rada Gminy Świątki na XXXIX sesji Rady Gminy Świątki w dniu 27 stycznia 2022 roku
podjęła uchwałę nr XXXIX/322/2022 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, określając zasady przyznania nagrody Wójta oraz
stypendium zarówno za osiągnięcia w nauce (klasy IV-VIII szkoły podstawowej), jak i w sporcie.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.99.2022 z dnia 1
marca 2022 roku stwierdził nieważność uchwały twierdząc, że stypendia/nagroda za osiągnięcia
sportowe powinny zostać określone w oddzielnej uchwale przyjętej na podstawie ustawy o sporcie.
Zdaniem Wojewody określenie możliwości otrzymania stypendium za osiągnięcia w nauce dla
uczniów klas od IV do VIII jest ograniczeniem wykraczającym za przepisy ustawy.
Środki przeznaczone na realizację uchwały ustalane będą każdorazowo w uchwale
budżetowej Gminy Świątki na poszczególne lata realizacji programu.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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