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UCHWAŁA NR XXIV/175/12
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r.,
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Zabierzów”.
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. w Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Zabierzów uchwala,
co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r., wprowadza się
następujące zmiany:
1. Wstęp do Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„ Gmina Zabierzów jest jedną z największych gmin w Województwie Małopolskim, liczącą ponad 23 tys.
mieszkańców. Położona w bliskim sąsiedztwie Krakowa, zajmuje teren o powierzchni 99,6 km². To gmina
o bogatej historii, malowniczych jurajskich krajobrazach, a jednocześnie nowoczesnej infrastrukturze
technicznej. Rozwój gminy Zabierzów wynika z jej atrakcyjnego położenia i postrzegania jej przez
mieszkańców Krakowa jako atrakcyjnego miejsca do pracy i zamieszkania. Dlatego obok innych funkcji
realizowanych przez gminę usługi publiczne związane z zamieszkaniem i edukacją będą należeć
do najważniejszych realizowanych przez gminę Zabierzów. Spośród wielu wyzwań, przed jakimi stoi gmina,
priorytetowe z jednej strony jest dalsze inwestowanie w kluczowy dla rozwoju kapitał ludzki. Już dzisiaj
polityka prorodzinna gminy zachęca do posiadania dzieci i zapewnia im równy dostęp do różnych form
wczesnej edukacji,. Ważne jest, aby podniesiona została jakość nauczania w naszych szkołach. Ponadto
migracja powoduje, że z jednej strony oczekiwania wobec jakości systemu edukacji będą rosły, a z drugiej
pojawia się zagrożenie rozwarstwienia uczniów. Z drugiej strony musimy zrobić wszystko, by stworzyć
najlepsze warunki dla wykorzystania kapitału wiedzy, energii i przedsiębiorczości obywateli gminy. Jest
absolutnie niezbędne, by gmina Zabierzów była przyjaznym środowiskiem rozwoju biznesu – inaczej kapitał
ludzki – najlepsi studenci, pracownicy, naukowcy i przedsiębiorcy - przeniesie się do innych gmin, gdzie
będzie miał lepsze warunki działania. Przedszkola, dobre szkoły, wysokiej jakości infrastruktura publiczna
mogą uczynić z gminy idealną lokalizację dla zamieszkania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw o dużej
wartości dodanej. Instytucje systemu oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mają
za zadanie przygotować uczniów nie tylko do dalszej edukacji, ale również położyć fundament pod przyszłą
karierę zawodową w dorosłym życiu. W Polsce nastąpiło istotne przesunięcie popytu na pracę w kierunku
zawodów opartych na wysokich kwalifikacjach, do których niezbędna jest doskonała znajomość matematyki
i/lub nauk przyrodniczych. Szacuje się, że zatrudnienie w nauce i w sektorze usług dla społeczeństwa
informacyjnego wzrośnie do 2030 r. ponad trzykrotnie, a w przemysłach wysokiej techniki o 175%.
Wg wyników pomiaru EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) nasza gmina jest na pograniczu „szkół
niewykorzystanych możliwości” i „szkół sukcesu w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyce. Należy
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zatem nadal pracować nad poprawą wyników szkół. Każdy uczeń powinien mieć własny projekt doskonalenia
osobistego, którego cele edukacyjne szanują osobisty rytm uczenia się. Ewaluacja osiągnięć ucznia powinna
przebiegać na podstawie indywidualnej diagnozy, w ramach której określane są przewidywane osiągnięcia
każdego ucznia. Diagnoza taka powinna zakładać, że każdy uczeń ma jakiś talent. Jest też naturalne,
że wysokim predyspozycjom w jednej dziedzinie towarzyszy brak zainteresowania i uzdolnień w innych.
Z ww. powodów Rada Gminy widzi potrzebę wspierania wyrównywania szans edukacyjnych młodego
pokolenia. Program stanowi uzupełnienie podstawowej oferty pomocy materialnej dla uczniów udzielanej
na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.”.
2. Rozdział 2 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„2. CELE PROGRAMU
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę,
umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia, a także zajęcia o charakterze psychologiczno –
pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, przeznaczone dla uczniów szkół prowadzonych przez
gminę,
2. Aktywizacja i wspieranie szkół i placówek w gminie Zabierzów w zakresie udzielania pomocy
materialnej dla uczniów, w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów;
3. Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych ich dzieci.”.
3. Rozdział 3 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„3. BENEFICJENCI
1. Beneficjenci programu: szkoły, placówki i organizacje, które w trakcie programu zdecydują się
na wdrożenie lokalnego programu służącego zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów,
2. Beneficjenci końcowi programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pochodzący z rodzin
o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, wykazujący problemy w nauce, zagrożonych
przedwczesnym wypadnięciem ze szkolnictwa, zamieszkali na terenie Gminy Zabierzów, uczęszczający
do szkół prowadzonych przez Gminę oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.”.
4. Rozdział 5 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„5. FORMY REALIZACJI ZADAŃ Pomoc o charakterze edukacyjnym będzie udzielana uczniom
w następujących formach:
1. Dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, w tym między innymi: w formie zajęć
pozalekcyjnych , zajęć wyrównawczych,
2. Zajęć rozwijających zainteresowania , zamiłowania i uzdolnienia (stworzenie systemu motywacyjnego
dzieci i młodzieży do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych),
3. Zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój ucznia (dodatkowe zajęcia
dla uczniów objętych zaleceniami diagnostycznymi PPP - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
4. Zajęć sportowo – rekreacyjnych,
5. Zajęć świetlicowych,
6. Pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych pochodzących z rodzin ubogich,
7. Pomocy stypendialnej uczniów nie korzystających z form pomocy materialnej, o której mowa
w art. 90f ustawy o systemie oświaty,
8. Zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości,
9. Zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, nauk
matematyczno- przyrodniczych, technologii informacyjnych). W ramach przewidzianych w budżecie
środków Wójt ogłasza zakres świadczeń pomocy materialnej przyjętych do realizacji i dostępnych dla
beneficjenta końcowego w danym roku.”.
5. Rozdział 6 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
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„6. PLANOWANE REZULTATY PROGRAMU
1. Wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności,
2. Promocja uczniów zdolnych i uczniów stale poprawiających swoje wyniki w nauce,
3. Sprawne posługiwanie się językiem angielskim i technologiami IT,
4. Wzrost przedsiębiorczości i mobilności uczniów,
5. Rozwijanie i stosowanie twórczego myślenia opartego na faktach do rozwiązywania problemów,
6. Przygotowanie uczniów dla gospodarki opartej na wiedzy,
7. Działanie POWUZ (Pozaszkolny Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych) w Gminie.
8. Zwiększenie motywacji do poszukiwania i pogłębiania wiedzy, szczególnie matematycznoprzyrodniczej,
9. Zmniejszenie natężenia występowania problemów związanych z niepowodzeniami w nauce,
10. Wzrost zaangażowania uczniów w życie lokalnej społeczności,
11. Zmniejszenie bezradności społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
12. Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny oraz środowiska w celu kształtowania takich
cech charakteru jak sprawiedliwość, solidarność, męstwo, roztropność, pracowitość, odpowiedzialność
za innych, wytrwałość i czynienia wydatków ze świadomością, że być może obok jest wiele innych
rodzin przeżywających wielkie potrzeby.”.
6. Rozdział 8 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„8. PARTNERZY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMU
1. Wychowawcy klas,
2. Pedagodzy szkolni,
3. Rodzice uczniów,
4. W czasie realizacji programu DIAMENT i po uznaniu go jako projektu upowszechniającego także
EFS, Województwo Małopolskie, MCDN, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, NATIONALLOUIS UNIVERSITY.”.
7. Przepis § 2 w Rozdziale 1 Załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. § 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1. Gminie, Wójcie, Radzie, Urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Zabierzów,
Wójta Gminy Zabierzów, Radę Gminy Zabierzów oraz Urząd Gminy Zabierzów,
2. Kandydacie - należy przez to rozumieć osobę, której zgodnie z treścią złożonego wniosku ma być
przyznane stypendium,
3. Rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych
którym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad Kandydatem;

Kandydata lub osoby,

4. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek o przyznanie stypendium,
5. Dyrektorze bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, do której
uczęszcza Kandydat będący uczniem,
6. Dziekanie - należy przez to rozumieć kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
publicznej lub niepublicznej albo jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub wyższego seminarium
duchownego prowadzonego przez kościół lub związek wyznaniowy, bądź też wyższej szkoły mającej
siedzibę na terytorium Unii Europejskiej - do której to jednostki przynależy Kandydat,
7. Indeksie - należy przez to rozumieć także inne zestawienie ocen uzyskanych przez Kandydata,
8. Stypendyście - należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium,
9. Okresie bazowym - oznacza to okres za który wyliczana jest średnia ocen,
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10. Okresie wypłat - oznacza to okres, w którym uczeń otrzymuje stypendium. Okres ten następuje
bezpośrednio po okresie bazowym,
11. Średniej ocen - oznacza to średnią arytmetyczną ocen końcowych wszystkich uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy od ukończenia klasy IV szkoły podstawowej i od ukończenia klasy
I gimnazjum w szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów oraz od ukończenia kl. I szkoły
ponadgimnazjalnej i ukończenia I roku studiów w przypadku studentów,
12. Indywidualnej średniej ocen - oznacza to średnią arytmetyczną ocen danego kandydata, przy
czym: w przypadku uczniów tylko średnia arytmetyczna ocen z ukończenia danej klasy w bieżącym roku
szkolnym, w przypadku studentów tylko średnia arytmetyczna ocen z ukończenia danego roku
w bieżącym roku akademickim,
13. Grupie 10% - oznacza to grupę 5% uczniów uprawnionych o najwyższej średniej ocen
w okresie bazowym i 5% uczniów uprawnionych o najwyższej zmianie średniej ocen
w okresie bazowym w porównaniu do okresu go poprzedzającego, obliczonej osobno dla szkół
podstawowych i gimnazjów.”.
8. W Rozdziale 1 w § 2 Załącznika nr 2 po pkt. 13 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:
„14. Grupę 10% uczniów oblicza się z ogólnej liczby uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas
I-III gimnazjów z terenu gminy Zabierzów.”.
9. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) od 60 zł do 90 zł miesięcznie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,”.
10. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium przysługuje także kandydatom, będącym uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którzy
w okresie bazowym uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania oraz kandydatom będącym studentami,
którzy złożą wniosek o przyznanie stypendium z podaniem uzyskanej indywidualnej średniej ocen
w okresie bazowym, w okresie bezpośrednio go poprzedzającym, oraz:
1) znajdą się w grupie 15 wnioskodawców, którzy wykazali osiągnięcie najwyższej indywidualnej
średniej ocen nie niższej niż 4,0 lub
2) znajdą się w grupie 15 wnioskodawców, którzy wykazali osiągnięcie najwyższej zmiany
indywidualnej średniej ocen.”.
11. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektorzy placówek dla których Gmina Zabierzów jest organem prowadzącym, po zakończeniu
okresu bazowego przekazują bezzwłocznie w formie elektronicznej do GZEAS listę uczniów wraz
z wyliczoną średnią ocen,”.
12. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 w przepisie § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kandydaci uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych poza
terenem Gminy Zabierzów oraz studenci podają średnie ocen z okresu bazowego we wniosku
o udzielenie stypendium, przedkładając stosowne zaświadczenie szkoły lub uczelni. Średnia ocen
powinna być podana z dokładnością do 4 (czterech) miejsc po przecinku.”.
13. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1) do dnia 30 lipca uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
uczęszczający do szkół poza terenem gminy Zabierzów,
2) do 30 października studenci.”.
14. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek, po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych przez pracownika GZEAS, podlega
przekazaniu komisji stypendialnej, która niezwłocznie przygotowuje pisemną opinię
co do merytorycznej treści wniosku i formułuje propozycję rozstrzygnięcia.”.
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15. W Rozdziale 2 Załącznika nr 2 przepis § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postępowanie w sprawie cofnięcia, wstrzymania lub zmniejszenia stypendium może być wszczęte
na wniosek osoby uprawnionej do złożenia wniosku o jego przyznanie albo z urzędu w następujących
przypadkach:
1) jeżeli stypendysta nie czyni postępów w nauce w trakcie roku szkolnego na który przyznano
stypendium,
2) zmienia miejsce zamieszkania na teren innej Gminy,
3) zaprzestaje nauki w szkole lub uczelni,
4) stypendysta popełni przestępstwo lub czyn karalny, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.”.
16. W Rozdziale 3 Załącznika nr 2 przepis § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie gdy stypendium wypłaca się cyklicznie, zmniejszeniu w stopniu wskazanym w ust. 4 podlega
każda z wypłacanych części. W razie gdy stypendium wypłacano jednorazowo, zmniejszenie stypendium
skutkuje obowiązkiem zwrócenia Gminie przez stypendystę odpowiedniej części stypendium.”.
17. W Rozdziale 4 Załącznika nr 2 przepis § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. § 11
1. Stypendia wypłaca się cyklicznie raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca, począwszy od miesiąca
kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu stypendium stała się
ostateczna.
2. Stypendia wypłaca się gotówką w kasie Urzędu lub na pisemne żądanie Stypendysty przelewem
na jego rachunek bankowy albo na rachunek bankowy rodzica.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

