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UCHWAŁA NR XXXVII/313/18
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół
prowadzonych przez Gminę Bobolice”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 t.j.) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Lokalny Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Prowadzonych
przez Gminę Bobolice", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1
określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miejską w Bobolicach.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/236/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Bobolice"
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Golas
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/313/18
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 24 maja 2018 roku
I. Postanowienia ogólne
§1
1. „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół
Prowadzonych przez Gminę Bobolice” zwany dalej „Programem”, adresowany jest do
szczególnie uzdolnionych uczniów, uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę
Bobolice.
2. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie
działań na rzecz edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania
oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,
4) zachęcenie uczniów do udziału w konkursach i reprezentowania Gminy Bobolice.
3. Program realizuje się poprzez:
1) Stypendium Edukacyjne Burmistrza Bobolic za wybitne osiągnięcia w nauce
zwane dalej "Stypendium Edukacyjnym Burmistrza Bobolic"
2) Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zwane dalej
"Nagrodą za wybitne osiągnięcia"
3) Nagrodę pn. "Uczeń na szóstkę w Gminie Bobolice"

II. Stypendium Edukacyjne Burmistrza Bobolic
§2
1. W ramach programu Stypendium Edukacyjne Burmistrza Bobolic przysługuje
uczniom:
a) klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali sumę średnich ocen rocznych co
najmniej 5,15 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z
zachowania w obu semestrach nauki
b) klas VII i VIII, którzy uzyskali sumę średnich ocen rocznych co najmniej 4,90 z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w
obu semestrach nauki
c) klas I-III gimnazjalnych, którzy uzyskali sumę średnich ocen rocznych co
najmniej 4,90 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z
zachowania w obu semestrach nauki, z zastrzeżeniem, że stypendium przysługuje uczniom do
czasu wygaśnięcia funkcjonowania poszczególnych klas gimnazjalnych w danych latach,
czyli do roku szkolnego 2018/2019.
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2. Stypendium Edukacyjne Burmistrza Bobolic nie przysługuje uczniom klas I-III
szkoły podstawowej.
§3
1. Stypendium Edukacyjne Burmistrza Bobolic ma formę pieniężną.
2. Wysokość Stypendium Edukacyjnego uzależnione jest od ilości złożonych
wniosków i środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu gminy,
jednak nie mniej niż 500 zł dla ucznia szkoły podstawowej lub ucznia klasy gimnazjalnej.
§4
1. Stypendium Edukacyjne wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu klasyfikacji
rocznej w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, do rąk pełnoletniego ucznia,
rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem szkoły.
§5
1. Prawo zgłaszania uczniów o przyznanie stypendium przysługuje dyrektorowi
szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zbiorcze zestawienia uczniów wytypowanych do nagrody
z podanym: imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, uzyskaną średnią ocen (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku), oceną z zachowania, imionami i nazwiskiem rodziców lub
prawnych opiekunów oraz adresem zamieszkania składa Burmistrzowi Bobolic dyrektor
szkoły po zakończeniu klasyfikacji rocznej w terminie do końca czerwca każdego roku.

III. Nagroda za wybitne osiągnięcia
§6
1. Nagrodę za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać:
a) Laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i krajowym
b) Laureaci konkursów plastycznych, recytatorskich, tanecznych, muzycznych,
teatralnych, itp. na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
c) Medaliści zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.
d) Uczestnicy zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym,
e) Reprezentanci kadry Polski.
2. Uczeń może otrzymać jednorazową nagrodę za wybitne osiągnięcia w konkursach,
o których mowa wyżej, na zasadach:
a) Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Bobolic jednokrotnie na zakończenie
roku szkolnego.
b) Kandydaci do tej nagrody otrzymali co najmniej ocenę
bardzo dobrą
z zachowania z obu semestrów nauki.
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c) Nagroda za wybitne osiągnięcia przyznawana jest dla uczniów szkół
podstawowych od klasy IV oraz dla uczniów oddziałów gimnazjalnych z zastrzeżeniem, że
stypendium przysługuje uczniom gimnazjum do czasu wygaśnięcia funkcjonowania
poszczególnych klas gimnazjalnych w danych latach, czyli do roku szkolnego 2018/2019.
d) Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej lub rzeczowej.
e) Dopuszcza się możliwość różnicowania wysokości nagród w zależności od etapu,
zajętego miejsca i w podziale na kategorię nagrody indywidualne i zespołowe.
f) W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku
wysokich wybitnych osiągnięć, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych
wyników.
g) W przypadku udziału ucznia w kilku etapach tego samego konkursu należy podać
ostatni etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia.

§7
1. Nagrodę za wybitne osiągnięcia przyznaje sie na wniosek, którego wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.
2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić dyrektor szkoły (po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej) oraz za jego pośrednictwem instytucje kultury oraz
organizacje pozarządowe.
3. Wnioski, o których mowa wyżej należy składać pisemnie najpóźniej w terminie do
30 czerwca każdego roku szkolnego.
§8
1. Wysokość Nagrody za wybitne osiągnięcia uzależniona jest od ilości złożonych
wniosków i środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu gminy,
jednak nie mniej niż 500 zł.
2. Nagroda za wybitne osiągnięcia wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu
klasyfikacji rocznej w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, do rąk
pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem szkoły.

IV. Nagrodę pn. "Uczeń na szóstkę w Gminie Bobolice"
§9
1. Jednorazową nagrodę za wyniki w nauce pn. "Uczeń na szóstkę w Gminie
Bobolice" otrzymuje uczeń III klasy gimnazjum do czasu wygaśnięcia funkcjonowania
poszczególnych klas gimnazjalnych w danych latach, czyli do roku szkolnego 2018/2019.
2. Nagroda przysługuje jednemu (najlepszemu) absolwentowi III klas gimnazjalnych
każdej ze szkół, w których funkcjonują klasy gimnazjalne.
3. Do końca roku szkolnego 2018/2019 uczeń III klasy gimnazjalnej, nominowany do
nagrody, musi spełniać następujące warunki:
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a) Uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły, ale nie niższą niż 5,10.
b) W wyniku klasyfikacji śródrocznej (koniec pierwszego semestru) i końcowej
otrzymał wzorową ocenę z zachowania.
c) Nie otrzymał na świadectwie żadnej oceny dostatecznej w I i II półroczu nauki.
d) Uzyskał co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów łącznie
z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.
e) Jeśli kilkoro uczniów spełnia powyższe kryteria, tytuł "Uczeń na szóstkę
w Gminie Bobolice" otrzymuje ten uczeń, który uzyskał wyższą sumę punktów
na egzaminie zewnętrznym.
§10
1. Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Bobolic corocznie, na zakończenie
roku szkolnego, na wniosek Rad Pedagogicznych poszczególnych szkół.
2. Wnioski o nagrodę pn. "Uczeń na szóstkę w Gminie Bobolice" składają pisemnie w
imieniu Rad Pedagogicznych dyrektorzy szkół, niezwłocznie po posiedzeniu Rady
Pedagogicznej i otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu w danym roku szkolnym.
Wniosek zawiera: imię i nazwisko ucznia, średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły,
oceny z zachowania, ilość punktów uzyskanych na egzaminie oraz informację o braku ocen
dostatecznych.
§11
1. Wysokość nagrody pn. "Uczeń na szóstkę w Gminie Bobolice" wynosi nie mniej
niż 500 zł dla jednego ucznia klasy gimnazjalnej i wypłacana jest w formie pieniężnej.

V. Postanowienia końcowe
§12
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium Edukacyjnego Burmistrza
Bobolic i Nagrody za wybitne osiągnięcia oraz o jej wysokościach decyduje Burmistrz
Bobolic powiadamiając wnioskodawcę.
§13
1. Decyzja Burmistrza Bobolic jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

§14
1. Wszelkie sytuacje wyżej nie uwzględnione rozpatruje Burmistrz Bobolic
i podejmuje decyzje w zależności od posiadanych środków.
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Załącznik nr 1 do "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Bobolice"

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

Bobolice dn. ..........................

....................................................
(zgłaszający)
Burmistrz Bobolic

WNIOSEK
o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia
Na podstawnie Uchwały nr........................................................ Rady Miejskiej
w Bobolicach z dnia ..................... w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Prowadzonych przez Gminę Bobolice” wnioskuję
o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia:
I. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA
1. Imię i nazwisko kandydata
2. Adres zamieszkania
3. Imiona i nazwiska rodziców bądź prawnych
opiekunów dziecka
4. Opiekun szkolny
4. Dane kontaktowe - za zgodą
5. Oddział/klasa
6. Ocena z zachowania w I i II semestrze
nauki
7. Określenie kategorii nagrody
8.Opis osiągnięć: nazwa i miejsce realizacji
wydarzenia, uzyskane miejsce
9. Uzasadnienie wniosku

* Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów lub kserokopie zaświadczeń
organizatora przeprowadzającego konkurs, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły. Sukces ucznia nie podlega weryfikacji w przypadku braku na dyplomie/
zaświadczeniu daty oraz stosownej pieczątki i podpisu organizatora.
..................................................................................
podpis wnioskodawcy

