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UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
2018r

z dnia

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

Na podstawie

z

art. 12 ust. 10a ustawy zdnia

2018poz.955,

1000i1349),

5 czerwca

art.90t

1998 r. o samorządzie powiatowym

ust.4ustawy

zdnia

7września

o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) w związku z uchwałą nr ......./....../2018

Powiatu Pmszkowskiego z dnia ...................

(Dz. U.

1991r.
Rady

2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pmszkowski uchwala się, co następuje:

$ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów w brzmieniu określonym w załączniku
do niniąszel uchwały

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu.

g 3. Traci moc:
1) uchwała Nr XVIII/170/08 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia

regulaminu określającegozasady przyznawania nagród dla najlepszych maturzystów ze szkół
ponadgimnazjalnychprowadzonychprzez Powiat Pmszkowski(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 215 poz. 9070);
2) uchwała Nr XI/80/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 805 1)
$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jel ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

....../....../2018 Rady Po)viatu Pruszkowskiegoz

dnia

2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów
w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o samorządziepowiatowym, po przyjęciu przez Radę Powiatu Programu/
wspierctttiaedukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnclzjatnychlub szkół
ponadpods/awowyc/z prowadżonyc;z przez Pow/af Prz/szAou,ski, kolejnym

etapem jest

określenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego szczegółowych zasad
udzielania stypendiów Starosty Pruszkowskiego dla uczniów.

Niniejsza uchwała wprowadza następującezmiany zasad udzielania Stypendiów
Starosty Pruszkowskiegow stosunku do uchwały Nr XI/80/2015 z dnia 25 sierpnia 2015
roku:

a) wprowadzono stypendia dla maturzystów, którzy uzyskali co najmniej 90% wynik
ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym, zarówno w części
pisemnej jak i ustnej;

b) w kryteriach przyznawania stypendium za wyniki w nauce (naukowego) dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
podwyższonośredniąocen (z 4,95 na 5,00) oraz
wprowadzono wymóg posiadania co najmnią dwóch ocen celujących z przedmiotów: język
polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, geografia,
biologia lub co najmniej dwóch ocen celujących z kierunkowych przedmiotów zawodowych;
c) uwzględniono stypendia dla uczniów szkół podstawowych;
d) wprowadzono zapis, że dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczną może
złożyć nie więcej niż dwa wnioski o przyznanie stypendium naukowego;
e) wykreślono zapisy o stypendiach dla studentów.

W odniesieniu do uchwały nr XLIV/376/201 8 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego:
Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizaclja 2017, niniejsza

uchwała wpisuje się w obszar: ,,Wysoki kapitał ludzki i społecznyjako podstawa rozwoju
gospodarczego", realizuje cel: Poprawa jakości edukacji i podnoszenie kapitału ludzkiego
pozwalające mieszkańcom na uzyskanie satysfakcji zawodową i stymulujące rozwój regionu
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załącznik

do uchwały nr
/
/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia
2018 r.

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów

Rozdział l
Postanowienia ogólne
g 1. 1. Ustanawia się zasady udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia,
zwane dam ,,stypendium Starosty Pruszkowskiego"
2. Stypendium Starosty Pruszkowskiego przyznawane jest za wyniki naukowe, sportowe
lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

lub szkół ponadpodstawowych,
prowadzonychprzez Powiat Pruszkowski,zwanych dalej
,,uczniami''

3. Stypendium Starosty Pruszkowskiegomoże być przyznane także uczniowi, który
ukończył szkołę w roku przyznania stypendium.

Rozdział ll

Kryteria przyznawaniastypendiów
g 2. 1. Stypendia naukowe Starosty Pruszkowskiego można przyznać uczniom, którzy:

1) zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i tematycznych oraz turniejów z listy
Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratora oświaty;

2) osiągnęli w szkołach podstawowych i gimnazjum średnią ocen co n4mniel 5,20,
a w szkołach ponadgimnazjalnychlub ponadpodstawowych
co najmniej 5,00 oraz
posiadają wzorową ocenę z zachowania i spełniają przynajmniej dwa z następujących
kryteriów:
a) posiadają co najmniej dwie oceny celujące z przedmiotów: język polski, język obcy,
historia, wiedza o społeczeństwie,matematyka,fizyka, chemia, geografia, biologia lub
co najmnid dwie oceny celującez kierunkowych przedmiotów zawodowych;
b) reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych
na szczebluco najmniej wojewódzkim i zajęli 1, 11albo 111miejsce lub uzyskali tytuł
laureata lub finalisty;
W
c) aktywnie
działali
społecznie
społecznie
w
organizacjach społecznych
organizacjach
społecznych szkolnych
lub pozaszkolnych;
3) uzyskali co najmnią 90% wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów
na egzaminie maturalnym, zarówno w części pisemną jak i ustnej.
2. Stypendia sportowe Starosty Pruszkowskiego można przyznać uczniom, którzy:
1) w zawodach sportowych o zasięgu co najmnid ogólnopolskim, ujętych w kalendarium
polskiego związku sportowego danej dyscypliny sportowej, reprezentowali szkołę lub klub
sportowy i zajęli 1, 11albo 111midsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach
zespołowych;

2) na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych
i dopuszczayących oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Stypendia artystyczne Starosty Pmszkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury i sztuki, można przyznać uczniom, którzy:
1) w konkursach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim zajęli 1, 11 albo 111miejsce
indywidualnie lub zespołowo albo odnieśli sukces artystyczny rangi co najmniej
ogólnopolskiej;
2) na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych
i dopuszczalących oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Rozdział lll
Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium
g 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów Starosty Pruszkowskiego za dany rok szkolny
składają dyrektorzy szkół w terminie:
1) do dnia 30 czerwca -- o stypendia naukowe;
2) do dnia 31 sierpnia o stypendia sportowe i artystyczne;
3) do dnia lO lipca -- o stypendia dla uczniów zdających egzamin maturalny.

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciuopinii rady pedagogicznej,może złożyć nie więcej
niż dwa wnioski o przyznanie stypendium naukowego.
g 4. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty poświadczone
za zgodność z oryginałem, potwierdzające osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.
2. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Starosty Pruszkowskiego określa załącznik
do mniejszych zasad.
3. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie określonym
w $ 3 ust. 1, będą pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów Starosty Pruszkowskiego opiniuje komika powołana
przez Starostę Pmszkowskiego.
5. Po weryHlkacji wniosków komika sporządzaprotokół, który przedstawia Staroście.
6. Stypendia przyznaje StarostaPruszkowski w oparciu o przedstawiony przez Komiqę
protokół.

Rozdział IV
Wysokośći wypłata stypendium
$ 5. Stypendium Starosty Pmszkowskiego wynosi:
1) stypendium naukowe:
a) o którym mowa w $ 2 ust. l pkt 1 - 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
b) o którym mowa w $ 2 ust. l pkt 2 - 1500 zł (słowme: jeden tysiąc pięćset złotych),
c) o którym mowa w $ 2 ust. l pkt 3 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
2) stypendia sportowe, o których mowa w $ 2 ust. 2:
a) za zajęcie indywidualnie:
l miejsca 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
11miejsca 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
111miejsca - 500 zł (słowne: pięćset złotych),
b) za zajęcie zespołowo:
l miejsca -- 750 zł (słowne: siedemsetpięćdziesiąt złotych),
- ll miejsca 500 zł (słownie: pięćset złotych),

- 111miejsca -- 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

3) stypendiaartystyczne,o którychmowa w $ 2 ust.3:
a) za osiągnięcie indywidualnie:
l miejsca - 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
- ll miejsca - 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- 111miejsca -- 500 zł (słownie: pięćset złotych),
b) za osiągnięcie zespołowo:
- l miejsca 750 zł (słownie: siedemsetpięćdziesiąt złotych),
- ll miejsca 500 zł (słowme: pięćset złotych),
- 111miejsca -- 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);
c) za odniesienie innego sukcesu artystycznego:
- indywidualnie -- 500 zł (słownie: pięćset złotych),
- zespołowo - 250 zł (słowne: dwieście pięćdziesiąt złotych).
g 6. Stypendium Starosty Pruszkowskiego za dany rok szkolny, wypłaca się jednorazowo

na wskazany przez kandydata rachunek bankowy, nie późnid niż do 30 września danego
roku
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Załączłlik
do zasad ttdzielallia stypelldiów

dła llczniów

(pieczątka szkoły)
(data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NAUKOWEGO/SPORTOWEGO/ARYSTYCZNEGO

+

STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

l

Imię i nazwisko kandydata do stypendium

2.

Data i miqsce urodzenia:

3.

Imiona rodziców:

4.

Adres zamieszkania:ulica, numer domu, midscowość, kod pocztowy, poczta, gmina,

powiat, województwo:

5. Telefon kontaktowy:

6. Adres e-mailowy:
7. Numer PESEL:
8. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

9. Numer rachunku bankowego oraz imię, nazwisko posiadacza rachunku, na który
ma być przekazana nagroda:

10. Szkoła(typ) i klasa:
1-1;Srednia ocen uzyskana na egzaminie maturalnym (do dwóch midsc po przecinku)l

12. Ocena z zachowania2:

13. średnia ocen stypendysty uzyskana w danym roku szkolnym (do dwóch miejsc po
przecinku)3

14. Zajęte miejsce w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i rodzaj
zawodów

(pełna nazwac

15.Zajęte miąsce w konkursie artystycznym o zasięgu co najmniej ogólnopolskim
i rodzaj konkursu (pełna nazwa)5

16. Uzasadnienie spełnienia dodatkowych kryteriów zgodnie z $ 2, ust. l pkt 2), ust.2 pkt
żb, ust. '3 pk\ 2]

Uch'a'aW Nr ... .../... ...../2018

Rady Powiatu

Pruszkowskiego

z dnia

20}8 r.

17. W załączeniu (dokumenty do wniosku)

(podpis dyrektora szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

(podpis pełnoletnią osoby ubiegająca się o stypendium
lub jej rodzica/opiekuna prawnego)

ą' właściwe Podkreślić

1 dotyczy stypendium naukowegodla maturzysty
2 dotyczy stypendium naukowego, sportowego i artystycznego
3 - dotyczy stypendium naukowego

4 dotyczy stypendium sportowego, należy wpisać najwyższe zajęte miejsce
5- dotyczy stypendium artystycznego, należy wpisać najwyższe zajęte miąsce
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