
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 

RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu 

Tureckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny Powiatu Tureckiego wspierający edukację uzdolnionych uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki. 

§ 2. 1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Turecki. 

2. Cele programu: 

1) wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza szkolny program 

nauczania i która aktywnie działając na niwie naukowej, sportowej lub artystycznej osiąga znaczące 

sukcesy, 

2) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów, 

3) zachęcanie uczniów do reprezentowania Powiatu Tureckiego w olimpiadach, konkursach i zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i miedzynarodowym, 

4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

3. Program realizowany jest poprzez Stypendia Powiatu Tureckiego. 

4. Ustanawia się następujące kategorie Stypendiów przeznaczonych dla uczniów: 

1) Stypendia I. stopnia - przyznawane są na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po 

pierwszym roku nauki w szkole: 

a) stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce, 

b) stypendium sportowe za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi. 

2) Stypendia II. stopnia - przyznawane w formie jednorazowej nagrody: 

a) stypendium naukowe za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki, 

b) stypendium artystyczne za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki, 

c) stypendium sportowe za szczególne osiągnięcie sportowe. 

§ 3. 1. Zasady przyznawania Stypendium I. stopnia - stypendium naukowego za wysokie wyniki w nauce: 
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1) Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniowi, który spełnił łącznie nastepujące warunki: 

a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej, 

b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej: 

- uczeń liceum ogólnokształcącego - średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wpisanych na świadectwie oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

- uczeń technikum - średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na 

świadectwie oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

- uczeń zasadniczej szkoły zawodowej - średnią ocen powyżej 4,00 z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

- uczeń zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej - średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

c) uczniowi nie zostało przyznane stypendium: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Ministra Edukacji Narodowej, motywacyjne finansowane przez inną jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

2) Kryterium uzupełniającym przy przyznawaniu stypendium jest: 

- tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w olimpiadach, turniejach, których 

wykaz został ogłoszony przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce przyznawane będzie na okres 10 miesięcy roku 

szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole. 

§ 4. 1. Zasady przyznawania Stypendium I. stopnia - stypendium sportowego za osiągnięcia potwierdzone 

wysokimi wynikami sportowymi: 

1) Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniowi, który otrzymał promocję do klasy programowo 

wyższej i uzyskał średnią ocen co najmniej 3,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na 

świadectwie i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnił jeden z następujących warunków: 

a) w sportach indywidualnych brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub 

Mistrzostwach Europy, 

b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez 

polskie związki sportowe, 

c) został powołany do kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej w danej dyscyplinie sportu. 

2. Stypendium sportowe za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi przyznawane będzie 

na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole. 

§ 5. 1. Zasady przyznawania Stypendium II. stopnia - stypendium naukowego za szczególne osiągnięcie 

w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki: 

1) Stypendium naukowe za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki ma charakter 

jednorazowej nagrody. 

2) Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniowi, który uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

lub rocznej średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej dobrą 

ocenę z zachowania, a ponadto spełnił jeden z następujących warunków: 

a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w olimpiadach, turniejach, 

których wykaz został ogłoszony przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

b) osiągnął tytuł mający charakter szczególnego osiągnięcia w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki. 

§ 6. 1. Zasady przyznawania Stypendium II. stopnia - stypendium artystycznego za szczególne osiągnięcie 

w jednej z dziedzin sztuki: 

1) Stypendium artystyczne ma charakter jednorazowej nagrody. 
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2) Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniowi, który uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

lub rocznej średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej dobrą 

ocenę z zachowania ponadto spełnił jeden z następujących warunków: 

a) jest laureatem lub zdobył wyróżnienie w finale międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu 

artystycznego, 

b) jest laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, 

c) osiągnął tytuł mający charakter szczególnego osiągnięcia w wybranej dziedzinie sztuki. 

§ 7. 1. Zasady przyznawania Stypendium II. stopnia - stypendium sportowego za szczególne osiągnięcie 

sportowe: 

1) Stypendium sportowe ma charakter jednorazowej nagrody. 

2) Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniowi, który uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

lub rocznej, średnią ocen co najmniej 3,60 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (bez oceny 

niedostatecznej) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania ponadto spełnił jeden z następujących 

warunków: 

a) w sportach indywidualnych zdobył I - VI miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez 

polskie związki sportowe, 

b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych 

przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska", 

c) w sportach zespołowych zdobył I miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych przez 

polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska", 

d) osiągnął wynik sportowy mający charakter szczególnego wyczynu sportowego. 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych 

kryteriów, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły, składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza 

uczeń, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Za prawidłowość danych określonych przez szkołę we wniosku, pełną odpowiedzialność prawną ponosi 

dyrektor szkoły. 

3. Wnioski o przyznanie Stypendium I. stopnia za wysokie wyniki w nauce przyjmowane są w terminie od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 10 lipca danego roku kalendarzowego. 

4. Wnioski o przyznanie Stypendium I. stopnia za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami 

sportowymi przyjmowane są w ciągu 14 dni po zaistnieniu okoliczności uprawniających do jego otrzymania, 

nie później niż do 10 września danego roku kalendarzowego. 

5. Wnioski o przyznanie Stypendium II. stopnia w formie jednorazowej nagrody za szczególne osiągnięcie 

naukowe, artystyczne lub sportowe przyjmowane są w ciągu 14 dni po zaistnieniu okoliczności uprawniających 

do jego otrzymania, nie później niż do 10 lipca danego roku kalendarzowego. 

6. Druk wniosku jest dostępny do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronach internetowych szkoły 

i Powiatu Tureckiego oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Turku. 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna w składzie: 

1) przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego - przewodniczący komisji stypendialnej, 

2) przewodniczący Zarządu Powiatu Tureckiego, 

3) przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Tureckiego, 

4) przewodniczący Komisji Sportu i Promocji Rady Powiatu Tureckiego, 

5) dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Turku. 

2. Członek komisji stypendialnej na własny wniosek zostaje wyłączony z udziału w pracach komisji 

z powodu okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności (stosunek pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia, pozostanie w konflikcie osobistym lub prawnym z osobą składającą 

wniosek) w zakresie objętym konfliktem interesów. 
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3. Posiedzenia komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący. 

4. Komisja stypendialna obraduje w obecności conajmniej 3/4 liczby członków. 

5. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu zgłoszeń wnioskuje do Zarządu Powiatu Tureckiego o ustalenie 

liczby stypendiów i ich wysokości oraz zatwierdzenie proponowanej listy stypendystów. 

6. Wnioski niespełniające wymogów i złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 

8. Obsługę organizacyjną i techniczną prac komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Turku. 

§ 10. 1. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów w poszczególnych kategoriach podejmuje 

Zarząd Powiatu Tureckiego w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie powiatu oraz liczby wniosków spełniających kryteria. 

2. W przypadku liczby wniosków większej niż suma środków przeznaczonych na stypendia w budżecie 

powiatu pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią. 

3. Od decyzji Zarządu Powiatu Tureckiego nie przysługuje odwołanie. 

4. Informacja o przyznaniu stypendium zostaje przekazana pisemnie do dyrektora szkoły. 

5. Wykaz stypendystów zostaje opublikowany na stronie internetowej Powiatu Tureckiego. 

6. O terminie wręczenia okolicznościowych listów informujących o przyznaniu stypendium zawiadamia się 

zainteresowanych na piśmie. 

7. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza. 

§ 11. 1. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty Stypendium I. stopnia podejmuje Zarząd Powiatu Tureckiego na 

pisemny wniosek dyrektora szkoły w przypadku: 

1) przerwania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Turecki przez ucznia otrzymującego stypendium, 

2) rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków określonych w statucie szkoły, 

3) zaniedbywania realizacji programu szkolenia sportowego, 

4) odmowy udziału w zawodach sportowych objętych programem szkolenia, 

5) utraty zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuższy, niż 3 miesiące na podstawie orzeczenia 

lekarskiego. 

§ 12. 1. Uczeń może otrzymać jedno Stypendium I. stopnia w kategorii określonej w § 2. ust. 4. pkt 

1 niniejszej uchwały. 

2. Stypendysta zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku, 

w mediach i wystąpieniach publicznych. 

3. Dane osobowe stypendystów oraz informacje o ich osiągnięciach mogą zostać wykorzystane jako 

element promocji działań Powiatu Tureckiego w dziedzinie edukacji i przekazywane do publicznej wiadomości 

w środkach masowego przekazu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie decyzje podejmuje Zarząd Powiatu Tureckiego. 

§ 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona będzie corocznie 

w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Tureckiego. 

§ 14. 1. Uchyla się uchwałę nr XXV/138/2001 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.09.2001 r. w sprawie 

Stypendiów Powiatu Tureckiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych, dla których Powiat 

Turecki jest organem prowadzącym. 

2. Uchyla się Uchwałę nr XXXI/181/02 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.06.2002 r. w sprawie 

Stypendiów Sportowych Powiatu Tureckiego dla zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych, którzy są 

uczniami ponadgimnazjalnych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Turecki. 
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3. Uchyla się Uchwałę nr XXXI/182/02 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.06.2002 r. w sprawie 

stypendiów i jednorazowych nagród Powiatu Tureckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

i działalności artystycznej dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat 

Turecki. 

4. Uchyla się Uchwałę nr XXVII/193/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19.02.2009 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz ustanawiania 

wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym i krajowym. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

(-) Zdzisław Cichy 
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