UCHWAI,A NRXLV49/2017
RADY POWIATU KOSCIERSIilEGO
z dnia78 pa2dziemika2}Ij r.
w sprawie przyjgcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiy z terenu powiatu
koScierskiego pn. ,,R6wnaj w 9619" oraz okreSlenia szczeg6lowych warunk6w udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i mlodzieiy, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postgpowania w tyci sprawach.

Napodstawieart'l2pktlOaillustawyzdnia5czerwcalgg8r. osarnorzqdz;iepowiatowym(tj.Dz.IJ.
pkt2 iust. 4 ustawy zdniai wrze{nia I99l r. o systlmie oswiaty
it;, nr, U.

2077 r', poz' 1868), art. 90 t ust, 1
22016 r. poz.1943 ze zm)

Rada Powiatu
uchwala, co nastgpuje:
$ 1' W celu motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i

mlodzrei.y zanieszkalych na terenie

powiatu koScierskiego przyjrnuje sig Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
imlodziezy
z terenu powiatu koScierskiego pn. ,,R6wnaj w
9619", stanowi4cy zatqcziiknr 1 do gchwaly.
$ 2. l,Program, o kt6rym mowa

w $ 1, bgdzie realizowany w formie:
1) stypendium Starosty Kodcierskiego dlu uzdolnionych uczni6w szk6l ponadpodstawowych
i szk6i
ponadgimnazjalnych dla rnlodzieiry, zarnieszkatych na terenie powiatu koScieiskiego,
2) nagrody Starosty KoScierskiego dla absolwent6w szk6l ponadpodstawowych
i ponadg imnazjalnych dla
mlo dzieLy, zamie szkalych na terenie powiatu ko S cie rskie go.

2' szczegolowe war
postgpowania w tych

iom i mlodziezy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb
n przyznawan'ia stypendi6w orat nagr6d Starosty

KoScierskiego, stanowi4

$ 3. Traci moc uchwala Nr XX/1212008 Rady Powiatu KoScierskiego zdnia 2Smarca 200g r. w sprawie
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i mlodzieby,
$ 4. wykonanie uchwaly powierza siE zarz4dowi powiatu Koscierskiego,
8 5.

Uchwala wchodzi w 2ycie

po uplywie

14

wojew6dztwa Pomorskiego, z mocq obowi4zui4c4 od
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Zal1cznikNr 1 do Uchwaty Nr XLI/ 49

12017

Rady Powiatu KoScierskiego

z dnia 18 paidziernika2}l7

r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiry z powiatu KoScierskiego
pn. ,,R6wnaj w grirg"

i mlodzieiy z powiatu koScierskiego pn.
y, wspieraj4cy edukacjg uzdolnionych uczni6w oraz
nazjalnych dla mtodzieLy, zarnieszkalych na terenie
dzieci

2.

l)
2)

3)

Cele programu:

wspomaganie rozwoju dzieci i mlodzie|y,
wyr6wnywanie szans edukacyjnych i kulturowych uczni6w oraz zmniejszenie dysproporcji
w dostEpie do
edukacji,

rozb

4)

i"?i or,.utor6w szk6l do
':k
'
5) wspieranie edukacji. uzdotnionej
kt6rej
zainreresowania
*ror""rt;T;t""r:"ffit1].or.u.ifli*rr,
natczania i kt6ra aktywnie dzialaj4c
na niwie naukowej, sporlowej lub artystycznej
osi4ga znacz4ae

sukcesy,

6) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnio.ych uczni6w,
7) zachgcanie uczni6w do reprezentowania powiatu koScierskiego w olimpi
8)

sporlowych na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim i migdzynarodowym,
doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywnosci uczni6w
$

2.

adach, konkursach

i zawodach

Oczekiwane rezultaty programu:

1) wzrost aktywnoSci edukacyjnej uczni6w.

2)
3)

rnoZliwo6ci indywidualnego rozwoju uczni6w.
wzrost liczby laureat6w i finalist6w konkurs6w, olirnpiad przedmiotowych lub sporlowych.

l)

$ 3. 1. Program, o kt6rym mowaw $ l, bgdzie realizowany poprzez:
stypendia starosty Koscierskiego dla uzdolnionych uczni6w szk6l poniadpodstawowych

2)

ponadgimnazjalny ch, zamieszkalych na terenie powiatu ko6cierskiego,
nagtody Starosty Ko$cierskiego dla abs.olwent6w szk6l ponadpodstawowych
ntlo dzieLy, zanieszkalych na teren i e p owi atu ko$ c i erski e go.

2'

Realizac.ia Programu bgdzie odbywala

oraz nagr6d Starosty KoScierskiego.

i

i

szk6l

ponad gimnazjalnych dla

sig na podstawie Regulaminu przyznawania stypendi6w

$ 4' wysokosi srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjE programu okreslona bEdzie coroczlie
w uchwale budzetowej przyiEtej przezP.adg powiatu Koscierskiego.
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Zal4cznikNr 2 do Uchwaly NrXLIl4g

12017

Rady Powiatu KoScierskiego

z dnia I8 paildziernika2\IT
Regulam

in p rzy znaw Ln ia stypen d i6w

or az

r.

nagr6d Sta rosty Kos cierskiego

Regulamin okresla warunki udzielania pomocy dzieciom i mlodziezy
w formie stypendi6w oraz nagr6d
Starosty Koscierskiego, zakres tej pomocy oraz tryb przyznawania
orat wyplacania stypendi6w
motywacyjnych oraz nagr6d, finansowanych ze srodk6w budzetu powiatu
w ramach Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i mNodzieLy z terenu powiatu Ko$cierskiego
pn. ,,R6wnaj w 9619", zwanego dalej

,,Programem",

s1.
Postanowienia og6lne
Ilekro6 w niniejszyrn Regulaminie jest mowa o:

1) uczniu

2)

- naleay przez to rozumiei ucznia lub

wychowanka szkoly ponadpodstawowej

lub ponadgimnazjalnej dla mlodziezy, zamieszkalego na terenie powiatu
koScierskiego,
absolwencie - naleay przez to rozumiec ucznia s:
podstawowej Jtub ponadg imnazjalnej dIa
najwyzszej, kt6ry
szkolg w roku kalendarzowym,; ktlrym

3)
ustawy
847),

z dnia l0

eszkalego na teren
ierskiego,
nalehy ptzez to rozumiei minimalne ivynagrc,dzenie w nysl przepis6w
paldzienika 2002 r. o.minimalnym wynagrodzeniu tu"prailg (t.j.
r -'-r \ Dz, rJ. z 2017 L-., poz.

obowiqzuj4cenadzienrozpaftywaniawniosku,
2.
Z as

ady p rzy znaw an i a styp

en d

iriw

S

ta ro

s

ty Ko ciers kieg
S

o

sig uczniom szczegolnie uzdolnionym, osi4gaj4cym
ar.rystyazne na szczeblu lokalnym, regionalnym,
spoftowe na szczeblu regiorLalnym, og6lnopolskim lub

2' wysoko$i srodk6w finansowych przeznaczonvch na stypendia Starosty Kosr:ierskiego
ustala corocznie
w budzecie Rada Powiatu Ko6cierskieso.
3' WysokoSt przyznanego stypendium Starosty I(oScierskiego nie moze pr:zekroczy1
wartoSci 100%
minimalnego wynagrodzenia.
4. Stypendium Starosty Ko$cierskiego nie rna charakteru socjalnego.
5. S
rskiego ma c
ia pienig?nego, ktore przymawane jest na
okres ni
i wyplacane
w roku kalendarrzowyfl, w kt6rym zostal
zloZony
ndium Staros
s3.
Waru

nki

przy znaw ania stypendi6w Starosty KoS ciers kiego

Stypendium Starosty Koscierskiego

w

ramach Programu moze byd przyznane u,;zniowi, kt6ry
spelnil co

najrnniej jeden z niZej okre6lonych warunk6w:
l) w rninionym roku szkolnym, poprzedzai4cym
Sredni4 ocen co najmniej 5,20,

2) w rninionym roku szkolnym,
Sredni4 ocen co najmniej 4,75

rok szkolny, na kt6ry przyznaje sig stypendium, uzyskal

poprzedzaj,ilcym rok szkolny, na kt6ry przyznaje sig
stypendium, uzyskal
oraztytul laureata lub finalisiy w konkuisiolubtlimpiadzieprzedrniotowej

rynarodowym,

na kt6ry przyznaje sig stypendium, uzyskal
w konkursie lub olimpiadzie

ata lub finalisty

igdzynarodowym,
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4) w miriionym roku szkolnym, poprzedzaj4cym rok
sredni4 ocen co najnrniej 4,0 oraz indywidualnie

szkolny, na kt6ry przyzntrje sig stypendium, uzyskal
tytul lauieata lub finalisiy vi konkursie lub olimpiadzie

sporlowej na szczeblu woj ew6dzkim, og6lnopolskim lub

T

rn

igdzynaro dowym.

s4.
ryb przyznawania stypendi6w Starosty KoS cierskiego
zainteresowany ucz:en, rodzic, opiekun prawny
do kt6rej uczef ulbiegaj4cy sig o stypendium
o Regulaminu

KoScierzynie przy

ypendium Starosty KoScierskie go naleLy skladai
e Obslugi Interesanta Starostwa powiatowego w

ul.3

urzgdu).

3' Wnioski o przy
do dnia 30 listopada

4'

Scierskiego

20

Do wniosku o przyznanie stypendiurn

w

roku

2017

nale2y sklada6

urzedu).

Starosty
potw
p

1) kopig Swiadectwa szkolnego prornocyjnego

2)

w

terminie

nalezy dol4czy6:
zyskanie piomocji do klasy programowo
przez dyrektcrra szkoly lub osobg przez

"jortutu po$wiadczo

na przezdyrektora szkoly lub osobg
^:.-:^,przezniego upowaznion4,
si4gnigcia nuriu*", arrystyazne, srpofiowe,
3) oswiadczenie ucznia lub
ekun6w prawnych (w priypadku'niepelnoletniego ucznia) o
miejscu zamieszkania na t
ierskieso,
5' zlozenie wniosku o przyznanie stypendiui Stalosty Koscierskiego nie jest
r6wnoznaczne

z pr zy znaniem styp endium.

6' Wnioski o ptzyznanie

stypendium opiniuje Komisja ds. stypendi6w

powolana przez Starostg KoScierskiego, w skiadzie:
- przedstawiciel Zarz4du powiatu
- przedstawiciel Komisji oswiaty,
- przedstawiciel Starostwa powiat

i

nagrr5

d,

zwana dalej ,,Komisj4,,

i Spolecznej Rady powiatu Koscierskiego,
yni..
7' Komisja bada zloAone wnioski pod wzglgdem formalnym i merytoryeznyrn i folnuluje
swoje
stanowisko w zakresie przyznania stypendi6w. wnioski niekornpletne,
nie spelniaj4ce wymog6w fbrlralnych
lub zlohone po terminie, nie s4

opin

sie

sporz4dza pisemny
spelniaj4cych warunki, okreSlone w

8' Koniisja

9'
Starost
10'

.

4cy zestawienie wnioskodawc6w oraz wykazuczni6w

u stypendium Starosty Ko$cierskiego, w tym o jego wysokosci, podejrnuje
naniu sig z opini4Kornisji .
Ko$cierskiego w zakresie przyznania stypendium Sitarosty Koscierskiego
nie

przysluguje odwolanie.

Warunki przy znlw

$s.
^nia

nagr6d Starosty KoS cierskiego

1' Nagroda Starosty Koscierskiego

w

mini
2'

budzec

w rarnach Programu mol,e byt przyznana absolwentowi, kt6ry
dni4 ocen co nalmniej 5,20,
przeznaczoLly"h tu nagrody Starosty KoScierskiego
ustala corocznie w

3' WysokoSi przyznanej nagrody Starosty KoScierskiego nie mo1e

minirnalnego wynagrodzenia.

4. Nagroda
5' Nagroda

nie ma charakteru socjalnego.
Starosty Koscierskiego ma charakter swiadczenia pienigznego
roku kalendarzowym w kt6rym zostal zlolony wniosek.
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T

$6.
ryb przyznawania nagr6d Sta rosty KoS cierskiego

L

dat6w do nagrody Starosty KoScierskiego przyjrnowane s4 w
ego w KoScierzynie przy ul. 3 Maja 9c do dnia 30 wrzesnia

Biurze
danego

2' Wnioski o ptzyznanie nagrody Starosty KoScierskie go w 2017 roku nalezy sklada6 do dnia 30 listopada
2017 r. (decyduje data wplywu do urzgdu).
3' Z wiioskien o przyznanie nagrody Starosty KoScierskiego moze wyst4pi6 zainteresowany
absolwent,
rodzic, opiekun prawny (w przypadku niepelnoletniego absolwenta) lub Dyrekior
szkoly, do kt6rej tczgszczal
absolwent.
4'

Wzor wniosku o przyznanie nagrody Starosty KoScierskiego stanowi zaltlcznik
Nr 2 do niniejszego

Kegulamlnu.

niepelno letnie go

ab s o

lwenta) o

m i ej

s

cu zarnieszkania n
aniem nagrody Starosty KoScierskiego.
cierskiego podlegaj4 zaopiniowaniu przez Komisjg

formalnym i merytoryoznym i formutuje swoje
mpletne, nie spelniaj4ce wymog6w formalnych lub

ierajqcy zestawienie wnioskodawc6w oraz wykaz
szej uchwale.

rskiego, w tyrn o

11'

od

decyzji Starosty KoScierskiego

przysluguje odwolanie.

w zakresie

jej wysokoSci,

podejmuje Starosta

przyznania nagrody Starosty Ko6cierskiego nie

$7.
postanowienia koricowe
Informacje o przyznanych stypendiach Starosty Ko$cierskie go oraznagrodach
starosty Koscierskiego Starosta
Koscierski umieszcza niezwLocznie na stronie internetowej Powiatu Koscierskiego
oraz w Biuletynie
Info'macji Publicznej starostwa powiatowego w Koscier zynie,
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ZalqcznikNr

7

do Regulaminu stypendi6w i nagr6d
Starosty KoScierskiego

(oznaczenie Wnioskodawcv)

(miejscowoSi i data)

Wniosek o prryznanie stypendium
Starosty KoScierskiego

I.

Dane dotycz1ce ucznia

l.

Imig i nazwisko ucznia

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Adres domowy

4.

Typ szkoty

5,

Klasa

7.

Uzasadnienie osi4gnigi, dorobku ucznia

.

(czytelny podpis osoby skladaj4cej wniosek)

OSwiadczenie:

wytaLam zgodE

na

nikach do wniosku danych osobowych, w tym
ium starosty Koscierskiego, zgodnie z ustaw4
g . z 2016 i., poz. 922

danych wrazliwych
z dnia 29 sierpnia I

)

(c.zytelny podpis ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego (w
przypadku
niepelnoletniego ucznia))
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oswiadczam, 2e stale zamieszkujg /uczen stale zamieszkuje* na
terenie powiatu kogcierskieqo.

(czytelny podpis ucznia, rcdzica lub opiekuna prawnego (w przypadku
niepelnoletniego ucznia))

*odpowiednie podkre$li6

ZaN4czniki:

1'

kserokopia dokument6w potwierdzaj 4cych szczeg6lne osi4gnigcia tczniapotwierdzon
ych za zgodnodi
z ory ginalem przez dyrektora szkoly, do kt6rej uczen uczgszcza.

2'

kserokopia swiadectwa szkolnego promocyjnego potwierdzaj4cego
uzyskanie przez ucznia promocji
do klasy programowo v,y2szej.

II.

Opinia Komisji ds. stypendi6w i nagr6d

Podpisy czlonk6w Komisji ds. stypendi6w i nagr6d:
I
2.
a

KoScierzyna dnia ...,,............,....
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Zal4cznikNr 2
do Regulaminu stypendi6w i nagr6d
Starosty KoScierskiego

(oznaczenie Wnioskodawcv)

(miejscowoSi i data)

Wniosek o przyznnnie nagrody
Starosty KoScierskiego

I.

Dane dotycz4ce absolwenta

l.

Imig i nazwisko absolwenta

2.

Datai miejsce urodzenia

3. Adres domowy...
4.

Typ szkoly

5.

Klasa.

6.

Srednia ocen na Swiadectwie ukoriczenia szkoly

7.

Uzasadnienie osi4gnig6, dorobku absolwenta

......../

(czytelny podpis osoby skladaj4cej wniosek)

OSwiadczenie:

Wyru2am zgodE na
danych wrazliwych
z dnia 29 sierpnia 1

ch we wniosku i zalqcznikach do wniosku danych osobowych,
w tym
z przyznaniem stypendium Starosfy KoScierskiego, zgodnie z ustaw'
ch osobowych 6j.'Dz. Il. 22016 r., poz. 922)

(czytelny podpis absolwenta, rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku
niepelnoletniego absolwenta))
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'

oswiadczam, ze stale zamieszkujg/absolwent stale zamieszkuje*
na terenie powiatu ko5cierskiego.

(czytelny podpis absolwenta, rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku
ni

*

epelnoletniego absolwenta))

odpowiednie podkreSlid

Zalycznik:

1'

Kserokopia swiadectwa ukofczenia szkoly ponadpodstawowej lub ponadgi
mnazjalnej dla mlodzieLy.

II.

Opinia Komisji ds. stypendi6w i nagr6d

Podpisy czlonk6w Komisji ds. stypendi6w i nagr6d:

L
2
a

J.

KoScierzyna dnia ..,,.........,........ r.
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Uzasadnienie
zgodnie z art' 90t ust. I pkt 2 ustawy o systemie oSwiaty (t.j. Dz.rJ. z 2016
r. poz. 1943 ze zm) jednostki
samorz4du terytorialnego mog4 tworzy( lokalne lub iegionalne p.og.u*y
wyr6wnywania szans
edukacyjnych lub wspierania edukacj i uzdolnionych uczni6w.
Utworzenie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

,,R6wnaj

w g6rE" ma na celu

i mlodzie\ z terenu powiatu

wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i mlo
ponadpodstawowych lub dotychczasowych szk6l ponad gimnazjalnych
dla nlodziezy, zam

terenie powiatu koScierskiego.

i mlodzie?y, wspieranie edukacji uzdolnionej
lny program nauczaniar i kt6ra aktywnie dzialajqc na
znacz4ae sukcesy, pro,mowanie najzdolniejszych i
ieci

Program, o kt6rym mowa wy1ej,bEdzie realizowany w formie:

a) stypendium Starosty Ko$cierskiego

dla

uzdolnionych uczni6w szk6l ponadpodstawowych

ponadgimnazjalnych dla mlodzieLy, zamieszkalych naierenie powiatu
koscierskiego,
-b) inagrody
Starosty KoScierskiego dla absolwent6w szk6l ponadpodstawowych i poiadg
imnazjalnych
dla mlodzie?y, zamieszkalych na terenie powiatu koscierskiego.

W mySl ust. 4

powyhszego artykulu w przypadk
samorz4du terytorialnego okresla szczeg6Nowe warun
zakres tej
uwzglgdni
osoby lub
zasad i form wspi
io Program wspier
zal4czniknr 1d

i
h
n

ego- zal4cznjk nr 2 do uchwaly.

w zwi4zkt zpowyzszym,

uchwalenie powyzszej uchwary jest uzasadnione.
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