
projekt 

 

Uchwała  Nr …….2017 
Rady Miejskiej w Zagórzu 
z dnia …………….. 2017 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom 

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz 

trybu postępowania w tych sprawach  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)  oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm) 

 
 

Rada Miejska w Zagórzu 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały  Rady Miejskiej w Zagórzu Nr LVI/368/ 2014 z dnia  31 marca 2014 
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form 
i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania 
w tych sprawach, zmienionej uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia  
30 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„ 1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który spełnia 
łącznie następujące kryteria: 

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku 
szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendium średnią ocen co 
najmniej 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

2) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium był laureatem lub finalistą 
konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w konkursach 
przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim zajął 
miejsca I-III, w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co 
najmniej ogólnopolskim zajął miejsca I-VI; 

3) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego i przyznanego zgodnie z art. 
90g  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w roku 
szkolnym, w którym przyznawana jest nagroda: 

1) został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty; 

2) w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim zajął miejsca I-III, w konkursach przedmiotowych lub 
interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim zajął miejsca I-VI; 

DRUK nr 2 



4. Grant może być przyznany uczniowi na dofinansowanie kosztów dojazdu, 
zakwaterowania, wpisowego, w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowych 
konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych, pod warunkiem nie posiadania 
przez ucznia nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych. „ 
 

2) Załącznik nr 1  otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) Załącznik nr 2  otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM EDUKACYJNEGO BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………….. 

2. Dane teleadresowe: 

Miejscowość: …………………, ul. …………………................  nr ………….  

Kod pocztowy: …….-……………., poczta: …………………. 

 

 

………………………………….. …………………………………. 

 (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

 

II. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia: .................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ucznia: ............................................................................................. 

3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................................ 

4. Szkoła : ........................................................................................................................ 

5. Adres szkoły: ............................................................................................................... 

6. Klasa: ............ 

 

Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej,  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

przyznaje się stypendium:  

 

7. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny ............................ 

8. Ocena  zachowania: ..................................................................................................... 

9. Informacja o osiągnięciach naukowych: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Wykaz załączonych dokumentów:  

1) ............................................................................................... 

2) ………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………. 

4)  

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych 

 

 

  

……………………………… ………………………………   
  (miejscowość, data)    (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 
stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U.  
z 2016 r., poz. 922)oraz na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.  

 

 

……………………………… …………………………………….. 
 (miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się o stypendium) 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie mnie stypendium. 

 

 

……………………………… …………………………………….. 

 
 (miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się o stypendium) 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE 

NAGRODY EDUKACYJNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………….. 

2. Dane teleadresowe: 

Miejscowość: …………………, ul. …………………................  nr ………….  

Kod pocztowy: …….-……………., poczta: …………………. 

 

 

………………………………….. …………………………………. 

 (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

II. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia: .................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ucznia: ............................................................................................. 

3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................................ 

4. Szkoła : ........................................................................................................................ 

5. Adres szkoły: ............................................................................................................... 

6. Klasa: ............ 

7. Informacja o osiągnięciach naukowych w roku szkolnym, w którym przyznawana jest 

nagroda: ……………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

8. Wykaz załączonych dokumentów:  

1) ............................................................................................... 

2) ………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………. 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych 

 

 

  

……………………………… ………………………………   
  (miejscowość, data)    (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 
nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 
r., poz. 922) oraz na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody.  

 

 

……………………………… …………………………………….. 
 (miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się o nagrodę) 

 

 

 



Uzasadnienie 

W oparciu o art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił 

Uchwałą  Rady Miejskiej w Zagórzu Nr LVI/368/ 2014 z dnia  31 marca 2014 r. 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 do zatwierdzonego na podstawie art. 90 t ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm), Gminnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

  

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą w § 6 doprecyzowuje i uszczegóławia kryteria informujące  

o osiągnięciach edukacyjnych ucznia w przypadku wnioskowania o stypendium edukacyjne lub 

nagrodę edukacyjną.  

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendium średnią ocen co najmniej 5,0 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

2) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium był laureatem lub finalistą 

konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w konkursach 

przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim zajął miejsca 

I-III, w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej 

ogólnopolskim zajął miejsca I-VI; 

3) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego i przyznanego zgodnie z art. 90g  
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

Nagrodę może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w roku szkolnym,  

w którym przyznawana jest nagroda: 

1) został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty; 

2) w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

zajął miejsca I-III, w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych na szczeblu co 

najmniej ogólnopolskim zajął miejsca I-VI; 

Zaproponowane zmiany powodują usunięcie zapisów wskazujących na przyznanie pomocy materialnej 

uczniowi szkoły podstawowej po ukończeniu nauki w klasie czwartej i uczniowi gimnazjum po 

ukończeniu pierwszego roku nauki, umożliwiając przyznanie nagrody lub stypendium uczniowi w całym 

cyklu kształcenia odpowiednio w szkole podstawowej i gimnazjum niezależnie od klasy do której 

uczęszcza w danym roku szkolnym.  

W projekcie proponuje się również zmianę zapisów we wnioskach o przyznanie stypendium 

edukacyjnego i nagrody edukacyjnej stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik  

nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Zagórzu Nr LVI/368/ 2014 z dnia  31 marca 2014 r., która doprecyzuje, 

z którego  roku szkolnego podaje się informacje o wynikach klasyfikacji rocznej i osiągnięciach 

naukowych ucznia. 



 

 

 


