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UCHWAŁA NR XLVI/420/2018
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół
dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 90p ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem
prowadzącym jest Powiat Oświęcimski”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/105/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których
organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych złożonych
przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały Nr XI/105/2015 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów
uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z zastrzeżeniem § 3 niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Załącznik
do uchwały Nr XLVI/420/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 maja 2018 r.
Regulamin
udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym
jest Powiat Oświęcimski
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) stypendium – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne;
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Oświęcimski;
3) szkole – należy przez to rozumieć:
a) szkoły podstawowe,
b) gimnazja,
c) szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne
Oświęcimski;

dla

których

organem

prowadzącym

jest

Powiat

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat
Oświęcimski;
5) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym
jest Powiat Oświęcimski;
6) konkursie przedmiotowym – należy przez to rozumieć konkurs przedmiotowy, którego organizatorem
jest kurator oświaty;
7) olimpiadzie przedmiotowej – należy przez to rozumieć olimpiadę przedmiotową organizowaną z zajęć
edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania, obejmującą i poszerzającą treść podstawy
programowej, która znalazła się na wykazie o którym mowa w art.44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;
8) turnieju – należy przez to rozumieć turniej wiedzy, który spełnia warunki o których mowa w art.44zzze
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 2. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół dla których
organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi
osiągnięciami w dziedzinie nauki, jest ono niezależne od sytuacji materialnej ucznia i nie jest stypendium
socjalnym.
§ 3. Stypendium określone niniejszym regulaminem przyznawane jest w ramach środków przewidzianych
na ten cel w budżecie Powiatu Oświęcimskiego.
§ 4. 1. Stypendium może zostać przyznane uczniom, w tym:
1) uczniom klas programowo najwyższych, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa
w § 5 pkt 1 w pierwszym semestrze nauki klasy programowo najwyższej oraz § 5 pkt 3 w ostatnim roku
nauki;
2) uczniom klas pierwszych, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w § 5 pkt 2 i pkt 4.
§ 5. Wniosek o stypendium składa dyrektor dla ucznia, który:
1) uzyskał co najmniej średnią ocen 4,80 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie w roku szkolnym
poprzedzającym złożenie wniosku lub
2) uzyskał co najmniej średnią ocen 5,00 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie w klasie programowo
najwyższej szkoły podstawowej lub gimnazjum w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku oraz
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3) był laureatem olimpiady przedmiotowej lub turnieju na szczeblu wojewódzkim lub był finalistą olimpiady
lub turnieju na szczeblu wyższym lub
4) był laureatem konkursu przedmiotowego w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej lub
gimnazjum w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku lub posiada dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków o których mowa w art. 132 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
§ 6. 1. Za poszczególne osiągnięcia uczniom będą przyznawane punkty według następującej skali:
1) średnia ocen określona w § 5 pkt 1:
a) od 4,80 do 5,30 – 10 pkt,
b) powyżej 5,30 – 15 pkt;
2) średnia ocen określona w § 5 pkt 2:
a) od 5,00 do 5,40 – 10 pkt,
b) powyżej 5,40 – 15 pkt;
3) ocena z zachowania:
a) bardzo dobre – 5 pkt,
b) wzorowe – 10 pkt;
4) uzyskanie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie przedmiotowej lub turnieju na szczeblu
wojewódzkim – 30 pkt;
5) zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie przedmiotowej lub turnieju na szczeblu
wojewódzkim – 40 pkt;
6) uzyskanie tytułu finalisty w konkursie w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie przedmiotowej lub
turnieju na szczeblu ogólnopolskim – 50 pkt;
7) uzyskanie tytułu laureata w konkursie w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie przedmiotowej lub
turnieju
na szczeblu ogólnopolskim – 60 pkt.
2. Na podstawie przyznanych punktów tworzy się listę rankingową w oparciu, o którą przyznaje się
stypendium do wyczerpania środków finansowych w danym roku budżetowym. Uczniowi który znalazł się na
liście rankingowej ale nie zostało mu wypłacone stypendium z uwagi na brak środków nie przysługuje żadne
roszczenie z powyższego tytułu.
§ 7. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek. Wniosek o stypendium przygotowuje dyrektor szkoły do
której uczęszcza uczeń na wniosek wychowawcy klasy i przekazuje go organowi prowadzącemu w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Termin złożenia wniosku o stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 ustala się do
dnia 10 kwietnia.
3. Termin złożenia wniosku o stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 ustala się do
dnia 30 września.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określi uchwałą Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
§ 8. 1. Stypendium wypłacane za okres od 1 września do 30 czerwca roku następującego po roku w którym
został złożony wniosek, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca w którym uczeń ukończył edukację w szkole,
z wyjątkiem uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
2. Stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 wypłacane jest od 1 października do
30 czerwca następującego po roku w którym został złożony wniosek, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca
w którym uczeń ukończył edukację w szkole.
§ 9. 1. Stypendium wypłacane jest co miesiąc z dołu do 5 dnia każdego miesiąca w wysokości 150 zł
miesięcznie, z wyjątkiem stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
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2. Stypendium dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 wypłacane jest jednorazowo w wysokości
stanowiącej iloczyn kwoty 150 zł z liczbą miesięcy edukacji w szkole w klasie programowo najwyższej.
Wypłata stypendium następuje do 30 kwietnia roku w którym został złożony wniosek.
3. Wypłata stypendium następuje na rachunek bankowy wskazany przez osobę do tego uprawnioną
(rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego).
§ 10. 1. Stypendium, po spełnieniu warunków określonych regulaminem, przyznaje Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu.
2. Do weryfikacji wniosków określonych w § 7 Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może powołać komisję.
§ 11. 1. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu pozbawia stypendium ucznia z chwilą przerwania nauki w szkole
w której uczeń otrzymał stypendium.
2. W przypadku skreślenia ucznia otrzymującego stypendium z listy uczniów, Dyrektor szkoły będący
wnioskodawcą stypendium, niezwłocznie powiadamia Zarząd Powiatu.
§ 12. O przyznaniu i pozbawieniu stypendium zawiadamia się rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub
ucznia pełnoletniego oraz Dyrektora szkoły.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek

