
UCHWAŁA NR XII/100/2019
RADY GMINY WICKO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2019 roku, poz .506 ) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się "lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, określana będzie 
corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/62/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY WICKO

Jacek Stanuch
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/100/2019Rady Gminy Wicko

Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r.
Gmina Wicko uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnione dzieci młodzież, 

osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki przyjmuje „lokalny program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych".

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży  - uczniów szkół 
podstawowych pobierających naukę  na terenie Gminy Wicko.

2. Celem programu jest:
1) wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów i młodzieży, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu 

uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizje 
swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

2) zachęcania uczniów i młodzieży do udziału w konkursach i olimpiadach, do promocji 
i reprezentowania Gminy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Rozdział 2.
Forma realizacji programu

§ 2. 1.  Podstawowymi formami wspierania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży są:
- stypendium naukowe i za szczególne osiągnięcia
- Nagroda dla Najlepszego Ucznia Roku Szkoły Podstawowej (oddzielnie dla każdej ze szkół: Szkoły 
Podstawowej w Maszewku, Szkoły Podstawowej w Szczenurzy i Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Wicku)

- nagroda dla finalisty i laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym na podstawie dyplomu lub zaświadczenia Kuratora Oświaty
2. Stypendia i nagrody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy 

Wicko bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Stypendia nie mają charakteru stypendium socjalnego.

Rozdział 3.
Zasady i tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1.  Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej 
na terenie gminy Wicko.

2. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą się wykazać co najmniej bardzo dobrą oceną 
z zachowania i średnią ocen od 5,00.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie, nie spełniający wymogów przedstawionych 
w ust. 2, pod warunkiem uzyskania tytułu laureata lub finalisty albo wyróżnienia lub zajęcia I-III miejsca 
w konkursach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, 
posiadających ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

4. Stypendium może być przyznane uczniom od klasy IV szkoły podstawowej
5. Stypendium przyznaje się po zakończeniu roku szkolnego.
6. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym. Maksymalna wysokość 

stypendium wynosi 400 zł.
7. Stypendia przyznaje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Stypendialnej.
8. Wójt Gminy powołuje Komisję Stypendialną w formie zarządzenia. W skład komisji wchodzą:

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy
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2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej z każdej szkoły,
3) pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

9. Wniosek o stypendium może złożyć
1) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
2) szkoła do której uczęszcza uczeń (dyrektor, pedagog, nauczyciel, wychowawca klasy).

10. Podstawą przyznania stypendium jest:
1) wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik do programu)
2) potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego,
3) w przypadku uczestnictwa w konkursach (olimpiadach) na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym – dyplom lub zaświadczenie Kuratora Oświaty,
11. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do Programu wraz z załącznikami należy składać 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 31 sierpnia danego roku.
12. Posiedzenie komisji jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział więcej niż 50 % członków 

pełnego składu Komisji Stypendialnej.
13. Posiedzenia komisji są protokołowane.

Rozdział 4.

Zasady i tryb przyznawania nagród dla Najlepszego Ucznia Roku Szkoły Podstawowej.
§ 4. 1.  Konkurs na dany rok szkolny ogłasza Wójt Gminy Wicko, który powierza realizację 

Dyrektorom Szkół na terenie Gminy Wicko.
2. W rywalizacji uczestniczą wszyscy uczniowie.
3. Ocenie podlega całokształt pracy ucznia w czasie roku szkolnego.
4. Ocena dopuszczająca dyskwalifikuje ucznia z rywalizacji.
5. Tytuł Najlepszego Ucznia Roku Szkoły Podstawowej otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią 

wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,00 i zachowanie bardzo dobre na 
koniec roku.

6. W przypadku, gdy żaden uczeń nie spełni danych warunków, tytułu Najlepszego Ucznia Roku 
Szkoły Podstawowej nie przyznaje się.

7. Dyrektor Szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Wicko propozycje kandydatów do tytułu Najlepszego 
Ucznia Roku Szkoły Podstawowej wraz  z uzasadnieniem.

8. Nagrodę dla Najlepszego Ucznia Roku Szkoły Podstawowej w poszczególnych szkołach 
podstawowych przyznaje Wójt Gminy Wicko.

9. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną w maksymalnej wysokości 500 zł na 
uroczystym apelu szkolnym.

Rozdział 5.

Zasady i tryb ubiegania się o nagrodę dla finalisty lub laureata konkursów i olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na podstawie 
dyplomu lub zaświadczenia Kuratora Oświaty.
§ 5. 1.  Prawo do ubiegania się o nagrodę mają uczniowie szkoły podstawowej pod warunkiem 

uzyskania tytułu finalisty albo laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, posiadających ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

2. Nagrodę przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym.
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3. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy na zakończenie roku szkolnego po uprzednim złożeniu przez 
ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego wniosku o przyznanie nagrody wraz z dokumentem 
potwierdzającym tytuł finalisty lub laureata konkursów i olimpiad.

4. Wysokość nagrody określana jest przez Wójta Gminy i nie przekracza kwoty 500 zł.
Postanowienia końcowe

§ 6. Przyznane stypendia i nagrody będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Wicku lub przelewem 
na wskazany numer konta bankowego.
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*zakreślić odpowiednie 

Załącznik do 
Lokalnego program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych. 

 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium* 

 Naukowe 

 Za szczególne osiągnięcia 
 

Termin złożenia wniosku 
31.08.20….r. 

Data wpływu: 
 
 

 
Wnioskodawca 

Imię 

Nazwisko 

Miejsce zamieszkania Nr domu 

Telefon kontaktowy 

 
 
 
 

Dane ucznia 

Imię 

Nazwisko 

Adres zamieszkania 
 

Nazwa szkoły, klasa 

Średnia ocen z ostatniego  
roku szkolnego 
 

Ocena z zachowania 

 
 
 
 
 
 

Udokumentowane osiągnięcia 

1. udział w konkursach (olimpiadach – nazwa, etap, osiągnięcie) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. udział w zawodach sportowych (etap, osiągnięcia indywidualne, zespołowe) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

              

               Odbiór stypendium/nagrody: 

 Gotówką w kasie Urzędu Gminy 

 Przelewem – nr konta bankowego………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………… 

                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
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*zakreślić odpowiednie 

 

 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego. 

2. Dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie (olimpiadzie) na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym). 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia7 września1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne 

programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

Z dniem15 grudnia 2018 weszła w życie zmiana, wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 

2018 r. o  zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw, wg której art. 90 t ust. 4 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – przyjmuje 

brzmienie :„W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego 

bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając                      

w szczególności przedsięwzięcia sprzyjając eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby 

lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.” 

 

Dotychczas stypendia były przyznawane na podstawie  Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, podjętego Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Gminy 

Wicko z dnia 26 czerwca 2019 r.  

 

W związku ze zmianą wspomnianej ustawy zaistniała konieczność wprowadzenia  zmian 

dostosowując Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych do wymogów ustawy. 

 

Promowanie uczniów zdolnych w  obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podjęcie uchwały 

w  sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

pobierających naukę  na terenie gminy Wicko przyczyni się w szczególności do wzrostu 

motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z 

uczestnictwem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

        Sporządził:                                                                                                Zatwierdził: 
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