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UCHWAŁA NR XXVII/340/2020
RADY MIASTA ŚWIDNIK
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej
Świdnik
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz.713) i art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r.
poz. 1481, z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr VII/112/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28.03.2019r.
w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Miejskiej Świdnik na
lata 2019-2023”, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych, Rada Miasta
Świdnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów, zwanych
dalej „stypendiami” dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i klas
dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik bez
względu na miejsce zamieszkania.
§ 2. 1. O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, o których mowa w § 1, posiadający
wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, spełniający co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) Uzyskanie następującej średniej ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia danej klasy lub szkoły:
a) w klasach IV-VI szkoły podstawowej - co najmniej 5,80;
b) w klasach VII-VIII szkoły podstawowej - co najmniej 5,50;
c) w szkole ponadpodstawowej- co najmniej 5,30
d) w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych – co najmniej 5,30.
2) Posiadanie co najmniej jednego tytułu laureata i finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej z przedmiotów dodatkowych, których zasady i sposób
organizacji określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad.
3) Uzyskanie wysokiej wartości procentowej wyniku na egzaminie ósmoklasisty lub maturalnym
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną, w następujących wysokościach:
a) egzamin ósmoklasisty – średnia wartość procentowa wyników z egzaminu obejmującego 3 zakresy
tematyczne (w tym z języka obcego na poziomie podstawowym) - od 90% – do 100 %;
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b) egzamin maturalny – średnia wartość procentowa uzyskanych punktów z przedmiotów obowiązkowych
w części pisemnej egzaminu oraz z jednego wybranego przedmiotu zdawanego w części pisemnej na
poziomie rozszerzonym (w przypadku przystąpienia do egzaminu z większej liczby przedmiotów
dodatkowych, uwzględniany będzie tylko jeden z nich, zawierający najwyższy wynik procentowy) – od
90% - do 100 %.
2. Stypendium danego stopnia przyznawane jest uczniowi, który spełnił warunki, w układzie
przedstawionym w poniższej tabeli, gdzie: x – oznacza spełnienie warunku, układ poziomy tabeli – warunki
spełnione łącznie, układ pionowy tabeli – możliwe warianty uzyskania stypendium.

Stopień
stypendium

I stopnia

II stopnia

III stopnia

Możliwe
warianty
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

Średnia
ocen- §2
ust.1 pkt
1, lit. a, b,
c, d
x
x
x
x

Liczba zdobytych tytułów laureata lub finalisty
Średnie wartości
olimpiad lub konkursów przedmiotowych – § 2
% z egzaminów
ust.1, pkt 2
zewnętrznych- §
trzy i więcej
2 ust.1 pkt 3, lit. jeden
tytuł dwa
tytuły
tytułów
a, b
laureata
laureata
laureata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest miesięcznie maksymalnie na okres do 10 miesięcy, tj. od 1 września
w roku złożenia wniosku do czerwca roku następnego, w skali trzystopniowej: I-go, II-go i III-go stopnia;
najwyższe - I stopnia, najniższe - III stopnia.
2. Uczniom ostatnich klas szkoły ponadpodstawowej oraz dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej
przyznawane są jednorazowe stypendia, wypłacane w terminie do 31 sierpnia w roku złożenia wniosku,
w maksymalnych wysokościach określonych w § 7 ust.2.
3. Okres, na który zostanie przyznane uczniom stypendium oraz kwota jednorazowego stypendium są
uzależnione od wysokości środków określonych w budżecie Gminy w danym roku.
§ 4. 1. Kandydat do stypendium jest zobowiązany do opracowania i złożenia dyrektorowi szkoły w terminie
do dnia 28 czerwca danego roku szkolnego, w którym uzyskał prawo do ubiegania się o stypendium, planu
rozwoju osobistego na okres od września lub października (studenci) do czerwca następnego roku szkolnego,
z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium za rok szkolny 2019/2020 plan rozwoju osobistego ucznia
i absolwenta składany jest dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 17.08.2020r.
3. Plan rozwoju osobistego powinien być dostosowany do wieku kandydata i może być napisany
w porozumieniu z rodzicami lub wychowawcą klasy czy pedagogiem szkolnym.
4. Plan powinien uwzględniać następujące sfery rozwoju:
1) intelektualnego, obejmującego naukę w szkole i poza szkołą,
2) duchowego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego obejmującego:
a) pracę nad sobą, nad własnym charakterem,
b) relacje w domu rodzinnym z rodzicami, rodzeństwem, najbliższą rodziną,
c) relacje w szkole, z nauczycielami, kolegami i koleżankami w klasie i szkole,
d) relacje w najbliższym środowisku pozaszkolnym.
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§ 5. 1. Wnioski o przyznanie uczniom stypendiów danego stopnia zgłaszane są do Burmistrza Miasta
Świdnik przez dyrektorów szkół, o których mowa w § 1.
2. Wniosek zawiera:
1) nazwę szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium określonego stopnia;
2) dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz informację o jego osiągnięciach;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1, pkt 1, 2, 3;
4) plan rozwoju osobistego kandydata do stypendium;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Integralną częścią wniosku są potwierdzone kopie zaświadczeń, dyplomów itp., wystawionych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie lub organizatora konkursu, olimpiady lub turnieju.
4. Wypełniony wniosek przez kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego jest weryfikowany przez
dyrektora szkoły pod kątem zgodności zawartych w nim danych z dokumentacją szkolną.
5. Zebrane i zweryfikowane wnioski uczniów składa dyrektor danej szkoły w Urzędzie Miasta Świdnik
w terminie do dnia 15 lipca za dany rok szkolny w formie papierowej lub elektronicznej, za wyjątkiem
wniosków składanych za rok szkolny 2019/2020.
6. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2019//2020 składane są do dnia 17 sierpnia 2020r.
7. Wnioski składane w postaci elektronicznej powinny zawierać elektroniczne kopie dokumentów
wymaganych jako załączniki. Należy je przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
i podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub przekazać na informatycznym nośniku danych – jako
załącznik do pisma dyrektora szkoły. Przyjmowane będą następujące typy nośników danych: dysk CD (CDRW) lub DVD (DVD-RW), pamięć flash, dysk USB.
§ 6. 1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świdnik dokonuje weryfikacji poprawności merytorycznej
wniosków pod względem ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszej uchwale Rady Miasta Świdnik.
2. Wnioskodawcy mogą składać wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Wydziału Edukacji w formie,
miejscu i czasie wskazanym przez pracownika Wydziału dokonującego weryfikacji wniosków.
3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1,2 jest ostateczna.
4. O przyznaniu stypendium określonego stopnia decyduje Burmistrz Miasta Świdnik.
§ 7. 1. Miesięczna wysokość stypendium dla uczniów, o którym mowa w § 3 ust. 1 uzależniona jest od typu
szkoły, do której uczęszcza uczeń w okresie, za który ma być przyznane stypendium oraz od liczby spełnionych
warunków, określonych w tabeli nr 1 i wynosi odpowiednio, w:
1) szkołach podstawowych w klasach IV – VI: I st.- 100 zł, II st. 70 zł, III st.- 50 zł,
2) szkołach podstawowych w klasach VII – VIII: I st. – 150 zł, II st. -130 zł, III st.- 100 zł,
3) szkołach ponadgimnazjalnych - I st. – 200 zł, II st. -170 zł, III st.- 150 zł,
4) klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: I st. – 200 zł, II st. -170 zł, III st.- 150 zł,
2. Stypendium dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły
ponadgimnazjalnej wypłacane jest jednorazowo w maksymalnej wysokości, stanowiącej dziesięciokrotność
kwot określonych w ust.1 pkt.2, które wynoszą odpowiednio:
1) I stopnia – do 2.000 zł;
2) II stopnia – do 1.700 zł;
3) III stopnia – do 1.500 zł.
§ 8. 1. Przyznane kwoty stypendiów będą wypłacane uczniom szkół, o których mowa w § 1, poza uczniami
ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, w trzech
transzach w ciągu okresu na jaki zostały przyznane stypendia, na wskazany przez ucznia lub jego
rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy.
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2. Wypłata stypendium następuje w transzach, w następujących terminach:
1) za okres od września do grudnia – wypłata w miesiącu grudniu,
2) za okres od stycznia do marca – wypłata w miesiącu marcu,
3) za okres od kwietnia do czerwca – wypłata w miesiącu czerwcu.
3. Stypendia dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz klas dotychczasowych szkół
ponadgimnazjalnych wypłacane będą jednorazowo do dnia 31 sierpnia w roku złożenia wniosku na wskazany
przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik
z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r. poz. 1991, z 2019r. poz. 2771).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik
Włodzimierz Radek

