
UCHWAŁA NR XII/62/15
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz określenia 
zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 25721)) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/229/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. 
poz. 5084 ) oraz Uchwała Nr XXXIII/230/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad 
i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. 
poz. 4110 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 
17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz.818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56. poz.458. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, 
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz.1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz.1317, poz. 1650, z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz.538, 
poz.598, poz.642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357.
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Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XII/62/2015 

        Rady Miasta i Gminy Dolsk 
        z dnia 28.10.2015 

 
 
 

Gminny  program wspierania edukacji uzdolnionych uc zniów 
 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

Promowanie uczniów zdolnych możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program ma na celu wspieranie 

uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie 

dziedzinie wysokie osiągnięcia a ich wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza 

wymagania programowe szkół, w których się kształcą. Wsparcie uczniów wybitnie 

uzdolnionych dodatkowo ma na celu stworzenie jeszcze lepszych warunków do rozwoju ich 

talentów. 

 

II. Cele programu 
 

1. Zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy wykraczającej poza program 

nauczania oraz rozwijanie swoich umiejętności, zdolności. 

2. Zachęcenie uczniów do reprezentowania i  promocji gminy Dolsk w konkursach, 

olimpiadach, zawodach  o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. 

3. Promowanie w środowisku lokalnym młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

4. Materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 

III. Adresaci programu 

 

1. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk będący uczniami klas IV – VI  szkół 

podstawowych  i  gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Dolsk. 

2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, kończących 

się egzaminem maturalnym  zamieszkali na terenie  gminy Dolsk. 

3. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk, a uczęszczający do szkół 

podstawowych i gimnazjum poza gminą Dolsk zgodnie z przypisanym obwodem 

szkoły.             

                                                                                                                                                                                            

IV. Finansowanie programu 
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Zadania wynikające z Programu finansowane będą w oparciu  o środki  finansowe   

pochodzące z budżetu Gminy Dolsk. 

 
 

V. Zakładane efekty Programu 
 

1. Nabycie umiejętności zdobywania i poszerzania wiedzy, wzrost aktywności 

edukacyjnej uczniów. 

2. Rozwijanie talentów i umiejętności uczniów. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych. 

4. Promocja Gminy Dolsk w województwie, kraju i na arenie międzynarodowej.  
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Załącznik Nr 2 do  

Uchwały Nr XII/62/2015 
        Rady Miasta i Gminy Dolsk 

        z dnia 28.10.2015 
 

 
 
 

Regulamin okre ślający zasady i tryb przyznawania  stypendium                                
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczegó lnie uzdolnionych 

 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 
1. Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowane jest poprzez udzielanie 

stypendiów  za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa Rada Miasta                     

i Gminy Dolsk.        

 
II. Kryteria przyznawania  stypendium. 

 
1. Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk uprawnieni są: 

a) uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczający do klas IV–VI szkół 

podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Dolsk, 

b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, kończących się 

egzaminem maturalnym  zamieszkali na terenie  gminy Dolsk, 

c) uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk, a uczęszczający do szkół podstawowych           

i gimnazjum poza gminą Dolsk zgodnie z przypisanym obwodem szkoły,       

2.Stypendium przewiduje się maksymalnie dla 8 najlepszych uczniów szkół podstawowych,  

5 najlepszych uczniów gimnazjum i 3 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

3. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy posiadają wzorową  ocenę  

z zachowania oraz uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż: 

 - uczniowie szkół podstawowych - 5,5 

 - uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - 5,3 

4. O stypendium ubiegać  się mogą  także uczniowie, którzy: 

a) są  laureatami wojewódzkich konkursów  i olimpiad przedmiotowych lub finalistami 

ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych i uzyskali co najmniej dobrą ocenę            

z zachowania, 

b) zdobyli I, II lub III miejsce w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na 

szczeblu wojewódzkim i uzyskali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

c) zdobyli  I – X  miejsce w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na szczeblu 

krajowym lub międzynarodowym i uzyskali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania.   
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III. Zasady ubiegania si ę o stypendium:  

 
1. Podstawą przyznania stypendium jest:   

a) złożenie wniosku,   
b) wniosek mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni, dyrektor szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, 
c) wniosek winien zawierać:   

• potwierdzone przez Dyrektora szkoły kserokopie świadectwa szkolnego,     
• potwierdzone kserokopie dokumentów wskazujących na szczególne            

wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, 
• inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzję o przyznanie stypendium, 

d) wniosek o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta           
i Gminy Dolsk w terminie do 10 lipca każdego roku. 

 

IV. Tryb przyznawania stypendiów                                                                                                                           

1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja  Stypendialna,          
w skład której wchodzą: 

a) pracownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, 

b) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 

a) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium,  

b) zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów warunków 
określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Decyzję o przyznaniu  stypendium po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji 
Stypendialnej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk. 

4. Stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznawanego                
w wysokości: 

a) 300,00 zł dla uczniów szkół podstawowych, 

b) 500,00 zł dla uczniów gimnazjum, 

c) 700,000 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Lista uczniów wyróżnionych Stypendium Burmistrza  Miasta i Gminy  Dolsk zostaje 
podana do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Dolsk. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wręcza  przyznane stypendia  w sposób uroczysty. 

7. Określa się wzór wniosku o przyznanie  stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk: 
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.................................................................  
               ( imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

................................................................  

................................................................  
                         (adres zamieszkania) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie  stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk za rok szkolny  
........./..........   

  

Wnoszę o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk uczniowi/uczennicy: 

................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia , data urodzenia, imiona rodziców) 

 

.................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania)  

 

1.Uzyskał/a w roku szkolny ........................../......................................  

  a) średnią  ocen  - .....................................  

  b) ocenę ze sprawowania - ............................... 

w klasie ............................................ 

 

.............................................................................................................................................  
(nazwa szkoły  i adres) 

 

............................................................................................................................................ 

 

2. Wyszczególnienie  osiągnięć  ucznia ....................................................................................  

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................   ..........................................................  
                  (data)                                              (podpis wnioskodawcy)  

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Potwierdzona przez  dyrektora kserokopia świadectwa szkolnego; 
2. Zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty wskazujące na szczególne  wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe sportowe                    
i artystyczne ( potwierdzone kserokopie); 
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