UCHWAŁA NR XIX/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Sztum
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Sztum stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określona będzie corocznie
w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Sztum.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: ustalenia
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2012 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM
§ 1.
Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Sztum uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Sztum.
§ 2.
Program określa:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,
2) formy i zakres pomocy,
3) tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy,
4) osoby uprawnione do otrzymania pomocy.
§ 3.
Celem programu jest:
1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2) motywowanie uczniów do reprezentowania gminy w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim na
szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim,
3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło
pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.
§ 4.
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) gminie – należy rozumieć przez to Miasto i Gminę Sztum,
2) szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
3) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejscowość, w której uczeń przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
Forma realizacji programu
§ 5.
1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium naukowe o charakterze motywacyjnym
o nazwie: „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum” zwane dalej stypendium.
2. Ustala się następujące kategorie stypendiów:
1) za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce,
2) dla najlepszych absolwentów gimnazjum,
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3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.
Osoby uprawnione do otrzymania stypendium
§ 6.
1. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1) uczniom klas V i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
2) uczniom klas I – III gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
2. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych absolwentów gimnazjum przysługuje
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum:
3) absolwentom gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku ukończenia nauki.
Warunki przyznawania stypendium
§ 7.
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) uzyskał w ostatnim roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,00,
a) w przypadku ucznia I klasy gimnazjum dodatkowo co najmniej 75% pkt ze sprawdzianu szóstych klas szkół
podstawowych,
b) w przypadku absolwenta gimnazjum dodatkowo co najmniej 75% pkt z egzaminu gimnazjalnego.
2) uzyskał w ostatnim roku szkolnym wzorową ocenę zachowania,
3) uzyskał w ostatnim roku szkolnym tytuł laureata bądź finalisty olimpiady lub konkursu o zasięgu
międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim lub inne szczególne osiągnięcia i sukcesy,
4) aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska lub środowiska rówieśniczego.
Zakres i tryb przyznawania stypendium
§ 8.
1. Stypendium za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane jest:
1) dla 10 uczniów szkół podstawowych w wysokości 700,00zł,
2) dla 10 uczniów gimnazjów w wysokości 1.000,00 zł.
2. Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach z wyrównaniem od września.
§ 9.
Stypendium dla najlepszych absolwentów gimnazjum przyznawane jest dla 10 absolwentów gimnazjów
jednorazowo w wysokości 500,00 zł.
§ 10.
W przypadku gdy, w jednej z grup stypendystów określonej § 8 ust. 1 i § 9 nie zostanie przyznana maksymalna
liczba stypendiów, istnieje możliwość zwiększenia liczby stypendiów drugiej grupy.
§ 11.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym złożono wniosek o przyznanie stypendium.
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§ 12.
1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w okresie od 1 września do dnia 30 września danego roku
szkolnego w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400.
2. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym ust. 1 i 2 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik.
4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych
w § 7 pkt 3 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły i opatrzone datą.
§ 13.
1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum w drodze zarządzenia zwana dalej komisją.
2. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, jako jej przewodniczący,
2) pracownik Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie,
3) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Sztumie, będący członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych.
3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 3 członków.
4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego.
5. Decyzje komisji są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
6. Z posiedzenia prac komisji sporządza się protokół.
7. Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum.
§ 14.
1. Uczeń traci prawo do stypendium za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce przypadku, gdy:
1) uczeń przerwał naukę w szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum,
2) uczeń zmienił miejsce zamieszkania poza Miasto i Gminę Sztum,
3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń złoży wniosek w tej sprawie będący następstwem naruszenia przez
ucznia statutu szkoły.
§ 15.
1. Obsługę prac komisji prowadzi Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie.
2. Wypłaty stypendium dokonuje Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie zajmujący się obsługą
administracyjno-finansową szkół.
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Załącznik do Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodziezy
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, stanowiącego załącznik do uchwały
nr.......,............. Rady Miejskiej w Sztumie z dnia..,,,....,..,.....,..,.....roku w
sprawie: ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodziezy
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum

(Miejscowośc i data)

Wniosek o przyznanie

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w kategorii:
Wypełnia wnioskodawca:

Wniosek o przyznanie stypendium
1)

w kategorii:
(należy wskazac

kaĘorię

stypendium tj: za szczególne

wyniki iosiągnięcia w nauce lub

dla najlepszych absolwentów gimnazjum)

2)

lmię (imiona) i nazwisko ucznia:

3)

Adres zamieszkania ucznia:

4|

5)

6)

7)

Telefon kontaktowy:

PESEL:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nazwa banku:

W pzypadku pozytywnej
8)

decyzji, stypendium

Numer konta:

nalezy przekazaćna
konto bankowe:

lmię i nazwisko
ułaścicielakonta:
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9)

10)

Pełna nazwa szkoły, do
uczęszcza uczeń:

które1

(w pzypadku szkoly wchodzącej w skład Zespołu Szkoł
naleł podaó także nałvę Zespofu Szkol)

Adres szkoły do której uczęszcza
uczeń:

11)

Klasa:

12|

lmię i nazwisko wychowawcy klasy
ucznia:

Uzyskana przezucznia w ostatnim
13)

roku szkolnym w wyniku klasyfikacji
rocznej średnia ocen:
(co najmniej 5,00)

14)

W pzypadku ucznia l klasy
gimnazjum liczba uzyskanych
punktów ze sprawdzianu szóstych

klas szkoł podstawowych,
(co naimniei 75% pkt)

15)

W pzypadku absolwenta gimnazjum
liczba uzyskanych punktów z
egZaminu gimnazjalnego,
(co najmniej 75% pkt)

16)

Uzyskana pżezucznia w ostatnim
roku szkolnym ocena zachowania
(wzorowa ocena zachowania)

Uzyskanie przezucznia w ostatnim
roku szkolnym tytułu laureata bądź

17)

finalisty olimpiady lub konkursu o
zasięg u międzynarodowym,
ogólnopolskim lub wojewódzkim lub
inne szczegolne osiągnięcia i sukcesy:
(należy wymienić osiągnięcia i dołącryó kserokopie

dokumentów potwierdzających osiągnięcia, potwierdzone
za zgodnośćz oryginałem paez dyrektora szkoły i

opatzone datą)

Aktywna działalnośćspołeczna uczn ia
na rzecz lokalnego Środowiska lub
środowiskarowieśniczego:
(należy opisać spelnienie warunku)

18)
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19)

Wykaz załączonych doku mentow:

20)

lmię i nazwisko Wnioskodawcy:

podpis wnioskodawcy

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w punktach: 1 oraz od 9 do 20.

pieczęć, data i podpis Dyrektora szkoły
świadoma/y odpowiedzialności karnej wynika}ącej z ar1, 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oŚwiadczam, Że
pzedstawione wyzej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyraza, zgodę na przetwarŻańie moich danych osobowych zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(jednolity tełst bz. U, z2002 r. Nr 101, poz,926 z póżn, zmj przez Miasio i Gminę Sztum z siedzibą pzy ul. Mickiewicza 39, 82400
Śztum w celach związany ch z przyznawaniem oraz wypłatą Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i promocją programu, w ramach
którego przyznawane jest stypendium. Jednocześnie oświadczam, iz zostałem poinformowany:
Ó zariesie zbieianych danych, obejmującym, w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania ucznia, telefon
jego
kontaktowy, pESEL, datę i miejsce urodzenia, nazwę banku i numer konta, na ktore należy przekazać stypendium w przypadku
przyznaniÓ, oraz imię i n-azwisko właścicielakonta, pełną nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasę, typ szkoły, imię i
nazwisko wychowawcy ucznia, informacje o wynikach w nauce i ocenie zachowania, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji

1)

2)
3)

4)

5)

rocznej oraz osiągnięciach w nauce;
że moje dane osobowe nie będąprzekazywane odbiorcom danych;
ze źródłem danych jest wyzej wymieniony wnioskodawca;
o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
,l
o uprawnienńch wynikających zat.32ust. pkt7 i8 ustawy, tj, prawiewniesienia, w przypadkach wymienionych w ań.23 ust. 1 pkt
4 i 5 ustawy, pisemnego, umotywowanego ządania zaprzestania przetwazania własnych danych osobowych ze względu na swoją
szczególnąsytu aĄę oraz prawie wniesienia spzeciwu wobec pzetwazania swoich danych w przypadkach, wymienionych w ań. 23
ustiwy, gdy Miasto i Gmina Sztum zamierza jeprzetrltauać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
ust. 1 pkt 4

is

moich danych osobowych innemu administratorowi danych.

i

w pzypadku otrzymania stypendium wyrazam zgodę na opublikowanie tej informacji w lokalnej prasie na stronach
internetowych: m.in, Miasta i Gminy Sztum szkoły, jak równiez na opublikowanie fotografii z wręczenia stypendium w celu promowania
tego faktu w lokalnym środowisku.
Jednocześnie oświadczam, że uczeń zamieszkuje w miejscu wskazanym w pkt 3 wniosku.
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku
ponadto

i

oankowógÓ, na który przekazywane będzie stypendium oraz o przeruaniu nauki w szkole prowadzonej

pzez Miasto i Gminę Sztum,

ponadto w przypadku otzymania stypendium zobowiązuję się do promowania tego faktu w swoim środowisku oraz mediach
wystąieniach publicznych,

podpis ucznia ubiegającego się o stypendium

i

podpis rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia*
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ll.

Wypełnia Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna rozpatrując wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
dla ucznia/uczennicy:
podjęła decyzję o pzyzn

an i u/od

mowie puyznania* stype

nd i u m.

Uzasadnienie decyzji:
Warunki przyznania stypendium określone w § 7,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodziezy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum" zostały/nie zostały* przezucznia spełnione.

Wysokośćprzyznanego stypendi

um

:

słownie złotych:

Sztum, dnia ...

Pzewodniczący Komisji Stypend ialnej

:

(imię i nazwisko, podpis)

Członkowie Komisji Stypendialnej

:

(imię i naałlisko, podpis)

(imię i nałvisko, podpis)

(imię i nazwisko, podpis)

-

Niewłaściweskreślić
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a na realizację tych programów przeznaczają w szczególności środki
własne. Art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, że do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów. Ponadto w przypadku przyjęcia programów organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób
uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
Celem programu jest promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie
działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, motywowanie uczniów do reprezentowania gminy
w olimpiadach, turniejach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Ponadto celem programu
jest wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło
pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów
i własnej wartości.
Obowiązujący Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Sztum stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum wymagał zmiany. Na wniosek dyrektorów szkół i Komisji stypendialnej
zmieniono warunki przyznawania stypendium. Wprowadzono zmiany polegające na tym, że stypendium może
otrzymać uczeń, który:
- uzyskał w ostatnim roku szkolnym wzorową ocenę zachowania, a nie jak dotychczas co najmniej bardzo dobrą,
- jest absolwentem gimnazjum i uzyskał co najmniej 75% pkt z egzaminu gimnazjalnego, a nie jak dotychczas
w każdej z części egzaminu.
Ponadto proponuje się, aby z wnioskiem o przyznanie stypendium występował dyrektor szkoły, do której
uczęszczał uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym złożono wniosek o przyznanie
stypendium, a wniosek o przyznanie stupendium był składany jeden raz w roku tj. w okresie od 1 września do
30 września.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych.
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