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UCHWAŁA NR LIV/575/2018
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz
szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego
stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu
Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.1)) oraz art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się w Gminie Miasta Tarnowa „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży”, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
o którym mowa w § 1 ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego
przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczących
się w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa lub będących mieszkańcami Gminy
Miasta Tarnowa, a uczących się w szkołach mających siedzibę poza Gminą Miasta Tarnowa.
2. Warunki i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wielkość środków przeznaczonych na jednorazowe stypendia, o których mowa w § 2 niniejszej
uchwały określa corocznie Rada Miejska w Tarnowie w uchwale budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XIII/149/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2. Traci moc uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium
dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 4489).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Ryszard Pagacz
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 i poz. 2361.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/575/2018
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 maja 2018 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
I. WSTĘP
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego powodu
społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do
rozwijania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań
edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów
i wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego
młodego człowieka, zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów, kształtowanie własnej osobowości,
przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy. Pragniemy, aby nasze szkoły były miejscem, w którym
stwarza się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i gdzie istnieją optymalne
warunki do wykorzystania ich potencjału.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży” pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców
naszego miasta oraz uczniów kształcących się w tarnowskich szkołach, wykazujących uzdolnienia
naukowe i artystycznie.
Biorąc powyższe pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym
pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie
stypendiów jednorazowych. Dzięki temu grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla
środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości wśród mieszkańców naszego miasta.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, zwanego dalej
„Programem”.
II. OCENA UWARUNKOWAŃ
Człowiek rozwija się przez całe życie. Okres szkolny jest jednak jednym z najintensywniejszych
etapów rozwoju jednostki. Edukacja i szkoła – podobnie jak środowisko rodzinne – mają tu niebagatelne
znaczenie. To właśnie te czynniki decydują o kierunku i o intensywności rozwoju jednostki.
Istotnym aspektem związanym z procesem kształcenia jest rola nauczyciela. Uczniowie o wybitnych
zdolnościach wymagają specjalnej opieki i pomocy w kształceniu. Zaniedbania wynikające
z powszechnego przekonania, że dziecko zdolne zawsze da sobie radę, grożą zahamowaniem,
nieodpowiednim ukierunkowaniem rozwoju zdolności. Nieodpowiednia organizacja procesu nauczania
często prowadzi do tego, że uczniowie zdolni mają niechętny stosunek do szkoły. Do pełnego rozwoju
osobowości, kreatywności i indywidualnych uzdolnień ucznia konieczne jest wprowadzenie nowych,
atrakcyjnych form zajęć – warsztatów, pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów. Istnieje
potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym.
Potrzeby te dotyczą nie tylko zakresu osiągnięć poznawczych, ale i wychowawczych.
Środowisko rodzinne może sprzyjać rozwojowi dziecka lub go hamować. Zdarzają się przypadki
izolowania dziecka zdolnego od rówieśników, co ma swoje negatywne następstwa w postaci zaburzeń
w kontaktach interpersonalnych oraz w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. W efekcie takiego
postępowania osoba ta osiąga sukcesy naukowe, ale w życiu codziennym jest bezradna i ma trudności
w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. Rodzice, troszcząc się wyłącznie o rozwój intelektualny
zdolnego dziecka, zaniedbują inne obszary jego funkcjonowania. Częstym zjawiskiem jest również
zbytnie obciążanie dziecka zdolnego dodatkowymi zajęciami i zadaniami.
Mimo różnych działań wspierających rozwój, szkoły są tylko częściowo wyposażone w specjalistyczne
podręczniki i czasopisma, z których mogą korzystać uczniowie szczególnie uzdolnieni. Indywidualny tok
i program nauki jest metodą wykorzystywaną sporadycznie. Młodzież uczestniczy w projektach
wspierających, jednak w planach pozostają takie działania jak: dalsze nawiązywanie współpracy ze
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szkołami wyższymi, klasy patronackie, wypłata stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i kulturze.
Potrzebne są inne elementy motywujące rozwój i dające szanse właściwego kształcenia.
III. CELE
Celem Programu jest:
1) stymulowanie aktywności młodych w procesie pozyskiwania wiedzy;
2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce lub kulturze;
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzenia wiedzy poza programem nauczania oraz rozwijania
swoich umiejętności i zdolności;
4) promocja miasta Tarnowa poprzez prezentowanie osiągnięć uczniów w dziedzinie naukowej lub
artystycznej;
5) kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie;
6) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej;
7) wspieranie nauki języków obcych;
8) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia oferty
edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów;
9) zacieśnienie współpracy ze szkołami wyższymi w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do
uczestnictwa w organizowanych na gruncie krajowym i międzynarodowym konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zapewnienia poznania przez uczniów toku pracy naukowej, możliwości udziału
w wykładach, konsultacjach i seminariach;
10) materialne wsparcie o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym
i tym samym ułatwienie im dostępu do szerszego zakresu edukacji oraz dóbr kultury.
IV. SPOSOBY DZIAŁANIA
Istnieją różne sposoby wspierania wybijających się jednostek. Są to działania nastawione na dążenie do
szybszego rozwoju uczniów, poszerzania zakresu ich wiedzy, kształtowania twórczego myślenia,
oryginalności. Pamiętać należy, że nieodpowiedni dobór form wsparcia dzieci zdolnych może prowadzić
również do niekorzystnych dla nich rezultatów np. odizolowania się uczniów zdolnych w grupie
rówieśniczej. Stanowi to zagrożenie dla właściwego funkcjonowania społecznego takiej osoby.
A przecież obecne czasy wymagają umiejętności współdziałania, współpracy. Dlatego też realizując
zadania programu należy uwzględniać również aspekt wychowawczy, rozwijający wrażliwość na ludzi,
odpowiedzialność za drugiego człowieka i solidarność. Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy
realizację następujących zadań Programu:
1) przyznawanie przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowych stypendiów uzdolnionym dzieciom
i młodzieży uczącym się w szkołach na terenie Gminy Miasta Tarnowa lub będących mieszkańcami Gminy
Miasta Tarnowa, a uczącym się w szkołach poza granicami Gminy Miasta Tarnowa;
2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
3) realizacja samorządowych, rządowych i unijnych projektów edukacyjnych;
4) tworzenie specjalistycznych oddziałów dla dzieci i młodzieży wykazujących uzdolnienia w wybranej
dziedzinie np. klasy językowe, klasy patronackie, klasy z maturą międzynarodową;
5) wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki;
6) doskonalenie szkolnego, międzyszkolnego i pozaszkolnego systemu współzawodnictwa w nauce dzieci
i młodzieży poprzez zachęcenie ich do udziału w tym współzawodnictwie oraz materialne wsparcie;
7) zwiększanie liczby uczestników olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych
lub tematycznych z zakresu różnych dziedzin nauki, a także konkursów, olimpiad, turniejów, festiwali
i przeglądów artystycznych;
8) współpraca z uczelniami wyższymi;
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9) umożliwienie uczestnictwa dzieciom i młodzieży w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych;
10) organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pozwalających im nabywać umiejętności diagnozy, pracy własnej
i pracy z uczniem.
V. FINANSOWANIE PROGRAMU
Zadania realizowane w ramach Programu finansowane będą:
1) ze środków własnych Gminy Miasta Tarnowa;
2) ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).
VI. SPODZIEWANE EFEKTY
Zakłada się, że realizacja Programu w Tarnowie przyniesie efekty przede wszystkim dla uczniów, ale
też i dla szkół oraz całej gminy m.in.:
1) wzrost liczby laureatów i finalistów olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych,
interdyscyplinarnych lub tematycznych z zakresu różnych dziedzin nauki, a także konkursów, olimpiad,
turniejów, festiwali i przeglądów artystycznych;
2) wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych;
3) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
4) promocja Gminy Miasta Tarnowa w województwie, kraju i za granicą;
5) wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli do twórczego funkcjonowania;
6) rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa;
7) wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez jej zróżnicowanie, podniesienie poziomu nauczania,
w odniesieniu do wypracowanych założeń zawartych w strategii rozwoju miasta Tarnowa.
VII. ZAKOŃCZENIE
Realizacja poszczególnych zadań Programu, zawartych w sposobach działania, odbywać się będzie
przy współdziałaniu Urzędu Miasta z pracownikami szkół i uczelni wyższych z terenu Gminy Miasta
Tarnowa. Wprowadzenie Programu daje władzom gminy instrument wspomagania, obserwacji i kontroli
oraz możliwości oddziaływania na wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podstawowym
warunkiem sprawnej i skutecznej realizacji zadań, określonych w Programie jest zapewnienie
odpowiedniej wielkości środków finansowych przeznaczanych co roku w budżecie Gminy na realizację
zadań określonych w programie oraz pozyskiwanie i udoskonalenie form pozyskiwania środków
zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Ryszard Pagacz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/575/2018
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 maja 2018 r.
Regulamin przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży
§ 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez
Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, zwanego dalej
„stypendium”.
§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne
mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami
naukowymi lub artystycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Stypendium może być przyznane również uczniom, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami
naukowymi lub artystycznymi, będącym mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a uczącym się w szkołach,
o których mowa w ust. 1 mających siedzibę poza Gminą Miasta Tarnowa, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku szkół podstawowych a także ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia stypendium
może być przyznane uczniom klas IV-VIII tych szkół.
4. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do uczniów dotychczasowych
gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceów
ogólnokształcących, czteroletnich techników, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także dotychczasowych szkół artystycznych, realizujących
kształcenie ogólne w zakresie gimnazjów lub liceów ogólnokształcących, do czasu zakończenia nauki w tych
szkołach.
§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe indywidualne lub zespołowe
przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się oceną z zachowania co najmniej
dobrą i średnią ocen co najmniej 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
1) są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra
właściwego do spraw oświaty;
2) są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie
egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty;
4) są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3,
organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego
dofinansowanych;
5) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół
wyższych lub instytucji naukowych.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe
przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się oceną z zachowania co najmniej
dobrą i średnią ocen co najmniej 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
1) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych
według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
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2) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż
określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną
jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
3) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.
§ 4. 1. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 i §
3 regulaminu w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.
2. Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) w przypadku uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu - dyrektor szkoły, rodzic lub opiekun
prawny albo pełnoletni uczeń;
2) w przypadku uczniów, o których mowa w § 2 ust. 2 regulaminu - rodzic lub opiekun prawny albo
pełnoletni uczeń.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do regulaminu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 wnioskodawca składa w terminie do 30 listopada danego roku
kalendarzowego, w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnowa właściwej do spraw edukacji.
4. Do wniosku dołącza się uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectwa szkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez ucznia wymogów określonych w § 3 regulaminu.
5. Dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Czynności związane z analizą formalną wniosków przeprowadza jednostka organizacyjna Urzędu Miasta
Tarnowa właściwa do spraw edukacji i przedstawia Prezydentowi Miasta Tarnowa wykaz osób spełniających
warunki do przyznania stypendium.
7. Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające wymogów określonych w regulaminie podlegają
odrzuceniu.
8. O odrzuceniu wniosku i jego przyczynach wnioskodawca będzie informowany na piśmie.
§ 6. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Tarnowa.
2. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:
1) na stypendia, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu przeznaczone jest 80% tej kwoty;
2) na stypendia, o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu przeznaczone jest 20% tej kwoty.
3. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu dla finalisty stanowi 80 % wysokości
stypendium wyliczonego dla laureata.
4. Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół.
5. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:
1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu;
2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu.
6. O przyznaniu stypendium i jego wysokości Prezydent Miasta Tarnowa informuje wnioskodawcę na
piśmie.
7. Wykaz osób, którym przyznano stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. 1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, za pośrednictwem
szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, a w przypadku
uczniów, o których mowa w § 2 ust. 2 regulaminu w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek
bankowy wskazany we wniosku.
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2. Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta
Tarnowa wręcza w sposób uroczysty.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania przez
Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego
stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

WNIOSEK
o przyznanie przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
za rok szkolny ……………… / ………………
I. DANE O WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca*

 dyrektor szkoły
 rodzic lub opiekun prawny ucznia
 pełnoletni uczeń

Imię i nazwisko
Adres
Telefon

II. INFORMACJE O UCZNIU
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
Urząd Skarbowy
(nazwa i adres)
Miejsce zamieszkania*

 miasto Tarnów
 poza miastem Tarnowem

Adres zamieszkania

III. INFORMACJE DODATKOWE
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko opiekuna
prawnego
Telefon
Nr rachunku bankowego
Właściciel rachunku
bankowego
Nazwa banku

Poz. 4141
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IV. INFORMACJE O SZKOLE – WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY
(dane za rok szkolny, którego dotyczy wniosek)
Nazwa szkoły

Siedziba szkoły*
Organ prowadzący
szkołę*

 miasto Tarnów
 poza miastem Tarnowem
 Gmina Miasta Tarnowa
 inny organ

Adres szkoły

Telefon
Klasa
Średnia ocen
Ocena z zachowania

…………………………………………...……….….……
(miejscowość, data)

……………………………………………….……………….
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

V. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA
Rodzaj osiągnięć*

 wybitne osiągnięcia indywidualne
 wybitne osiągnięcia zespołowe

 wybitne osiągnięcia naukowe
 wybitne osiągnięcia artystyczne

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………......
Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..….
Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..……………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot: ……………………………………………………………...……………………………………..……..
Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...….
Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
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Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………......
Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..….
Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..……………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot: …………………………………………………………………………………...………………..……..
Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...….
Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………......
Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..….
Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..……………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot: …………………………………………………………...………………………………………..……..
Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...….
Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………......
Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..….
Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..……………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot: …………………………………………………………………...………………………………..……..
Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...….
Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…...
Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………...……….….……
(miejscowość, data)

……………………………………………….……………….
(podpis wnioskodawcy)
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VI. WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
* właściwe zaznaczyć”

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Ryszard Pagacz

