UCHWAŁA NR V/44/2011
RADY POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat
Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu.
Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami1 ) art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)2

uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat
Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu.
§ 2. Ustala się szczegółowe warunki i zasady lokalnego Programu zgodnie
z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr IV/28/2011Rady Powiatu Bytowskiego z dnia
3 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów Starosty Bytowskiego dla
uczniów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bytowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675.

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 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 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, 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, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857.

Załącznik do Uchwały
Rady Powiatu Bytowskiego
Nr V /44/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN LOKALNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Tworzy się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, którego celem jest dobro
ogółu mieszkańców. Formą realizacji programu jest stypendium naukowe zwane Stypendium
Starosty Bytowskiego.
§1
Stypendium Starosty Bytowskiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych
szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz
publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, którzy:
1. osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 a z zachowania ocenę, co najmniej dobrą, za
ostatni rok klasyfikacji;
2. wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz
z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:
a) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
b) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
c) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.
§2
1. Kandydatów do Stypendium Starosty Bytowskiego mają prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice
lub prawni opiekunowie uczniów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna,
dyrektor szkoły.
2. Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Bytowskiego składa Staroście dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§3
Wniosek, o których mowa w § 2 ust.2 należy składać według wzoru, który stanowi załącznik do
regulaminu.
§4
1. Wnioski należy składać do 31 lipca danego roku.
2. Starosta rozpatrzy wnioski w terminie do 31 sierpnia danego roku.
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§5
Wysokość przyznanego Stypendium Starosty Bytowskiego każdorazowo ustala Starosta
Bytowski.
Pomoc finansową przyznaje się w ramach środków, określonych na ten cel przez Radę Powiatu
w budżecie na dany rok kalendarzowy.
W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych, indywidualnych przypadkach Starosta, po
zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu przyznając Stypendium
Starosty Bytowskiego może odstąpić od kryteriów zawartych w regulaminie.
Zapis ust. 3 dotyczy szczególnie uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych innych niż
wymienione w § 1 regulaminu.
§6

Uczniowie mogą poza stypendium otrzymywać pomoc materialną od innych podmiotów niż
Powiat Bytowski.
2. Stypendium Starosty Bytowskiego nie może otrzymać uczeń, który otrzymał w danym roku
szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra
Kultury.
1.

Załącznik do regulaminu lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

WNIOSEK O STYPENDIUM STAROSTY BYTOWSKIEGO
Imię i nazwisko ucznia:.................................................................................................................
Imiona rodziców/opiekunów:.......................................................................................................
Adres stałego zamieszkania..........................................................................................................
Telefon kontaktowy:.....................................................................................................................
NIP..................................................................PESEL..................................................................
Numer konta bankowego.............................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela konta................................................................................................
Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej.................................................................................................
Klasa..................................Typ szkoły ( Szkoła artystyczna, LO, T) ……....................................
ŚREDNIA OCEN ZA OSTATNI ROK KLASYFIKACJI1..........................................................
OCENA Z ZACHOWANIA.........................................................................................................
WYSZCZEGÓLNIENIE OSIĄGNIĘĆ2.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie dobrowolnie podanych przeze mnie danych osobowych (zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym
danych wrażliwych zbieranych na potrzeby przyznawania stypendium i zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe nie będą
przekazywane osobom trzecim. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o celu gromadzenia danych osobowych oraz o prawie
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Zostałem/am/ pouczony /a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
grozi kara pozbawienia wolności.

...........................................................
podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia

Uzasadnienie wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Opinia Rady Pedagogicznej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że uczeń, nie otrzymał w danym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury.
...................................................................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

1
2

średnia ocen uzyskana w roku szkolnym - co najmniej 5,0 a z zachowania otrzymali ocenę, co najmniej dobrą.
Dotyczy pozostałych kandydatów , którzy wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:
1) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
2) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
3) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.

