UCHWAŁA NR LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i
art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr
173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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, z
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miasta
Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się „Miejski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych
przez Miasto Skierniewice”, wspierający edukację uzdolnionych uczniów, których wiedza i osiągnięcia
wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące
osiągnięcia.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uczniu – rozumie się przez to ucznia szóstej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół specjalnych wchodzących w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II
Stopnia w Skierniewicach, będącego mieszkańcem Miasta Skierniewice;
2) programie – rozumie się przez to Miejski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów szkół
prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
§ 2. 1. Program ma na celu:
a) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce,
b) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów,
c) zwiększania motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania
swoich umiejętności i zdolności,
d) zachęcanie uczniów do reprezentowania miasta w konkursach, olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim.
2. Program jest spójny z założeniami określonymi w uchwale Rady Miasta Skierniewice Nr
52/2000/24 z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Miasta Skierniewice na lata
2000-2015.
§ 3. Podstawowymi formami wspierania uzdolnionych uczniów są w szczególności:
1) indywidualny tok nauki;
2) klasy dwujęzyczne;
3) zajęcia pozalekcyjne;
4) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
5) stypendium.
§ 4. 1. Przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 5, ma na celu wspieranie rozwoju
uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie bardzo
wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać.
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł.
3. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek począwszy od roku
szkolnego 2008/2009, za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) wybitne osiągnięcia artystyczne.
4. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z
następujących warunków:
1) legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z
obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
a) w szkole podstawowej - 5,5,

b) w gimnazjum - 5,3,
c) w szkole ponadgimnazjalnej - 5,0;
2) są laureatami konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych
organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną
zachowania;
3) są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
uzyskali w ww. formach czołowe miejsca (od I do III) i uzyskali minimalną średnią ocen z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej
dobrą oceną zachowania, a w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego są
laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i
uzyskali w ww. formach czołowe miejsca (od I do III).
§ 5. 1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
1) dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia;
2) rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz
Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia, po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
3) pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci, po uprzednim zaopiniowaniu
przez dyrektora szkoły;
4) dyrektorzy placówek kultury;
5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:
1) określenie wnioskodawcy;
2) dane kandydata do nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę
szkoły, do której kandydat uczęszcza, klasę);
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o stypendium.
3. Ponadto do wniosku o stypendium należy dołączyć:
1) potwierdzoną kopię świadectwa;
2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia
edukacyjne, artystyczne.
4. Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice do dnia 30
czerwca każdego roku.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 6. Przyznawanie stypendiów należy do kompetencji Prezydenta Miasta Skierniewice.
§ 7. Środki finansowe na realizacje programu zabezpiecza się corocznie w budżecie Miasta
Skierniewice.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Skierniewice:
Anna Janus

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA „MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW”

WNIOSEK
O przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Skierniewice
……………………………………………………………………………………………………..
(imię, imiona i nazwisko ucznia)
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu wnioskującego)
…………………………………………………………………………………………………….
(data i miejsce urodzenia ucznia)
…………………………………………………………………………………………………….
(adres domowy ucznia, tel.)
…………………………………………………………………………………………………….
(adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasa)
Szczegółowe uzasadnienie wniosku, w tym m.in. informacje o następujących osiągnięciach:
- wyniki w nauce …………………………………………………………………………………
- udział w olimpiadach, konkursach, zawodach …………………………………………………
- wyróżnienia i nagrody ………………………………………………………………………….
- działalność artystyczna, sportowa, społeczna – szkolna i pozaszkolna ………………………..
- inne
- załączniki (potwierdzona kopia świadectwa, potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na
szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne).

Skierniewice,…………………………….

…………………………
(pieczątka/podpis
podmiotu składającego wniosek)

