
Załącznik 

do uchwały Nr …………. 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

Powiatowy program 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, zwany dalej „Programem” 

adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. 

2. Celem Programu jest: 

1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie 

działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów, 

2) zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach  

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, 

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki 

czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska 

szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności Powiatu 

Wągrowieckiego, 

4) promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu przez uczniów  

w województwie i kraju oraz zaistnienie szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych Powiatu Wągrowieckiego w ogólnopolskich rankingach 

najlepszych szkół. 

 

§ 2. Formy pomocy uczniom: 

 

1. Program realizowany jest poprzez: 

 

1) Nagrody pieniężne zwane „Nagrodą Starosty Wągrowieckiego”. 

 

2) Stypendia motywacyjne zwane „Stypendium Starosty Wągrowieckiego”  

za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

 

2. Kategorie stypendiów, o których mowa w ust.1 pkt 2: 

1) za wybitne wyniki w nauce, 

2) za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zwane dalej  

„wybitnymi osiągnięciami” 

3) za bardzo dobre wyniki w nauce. 

4) udział młodzieży w projektach edukacyjnych realizowanych przez uczelnie 

wyższe. 

5) udział młodzieży w zajęciach (pozaszkolnych lub pozalekcyjnych) - Koła 

Naukowe. 

 



 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, tryb postępowania w sprawach 

udzielania pomocy. 

 

1. Nagrodę Starosty Wągrowieckiego przyznaje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  

z własnej inicjatywy: 

1) 10 uczniom przyjętym do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie ósmoklasisty,  

z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) 10 uczniom przyjętym w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat 

Wągrowiecki, w tym 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów  

na egzaminie gimnazjalnym i 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów  

na egzaminie ósmoklasisty,  

3) 10 najlepszym maturzystom,  

4) 10 najlepszym zawodowo, czyli absolwentom, którzy uzyskali dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie. 

 

2. Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce. 

1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce będzie wypłacane jednorazowo  

– za semestr. 

2) Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki  

w szkole. 

3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, który spełnił w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej lub końcoworocznej łącznie warunki: 

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 

3. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia. 

1) Stypendium za wybitne osiągnięcia wypłacane będzie raz w roku kalendarzowym,  

po zakończeniu roku szkolnego. 

2) Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane nie wcześniej  

niż po pierwszym roku nauki  w szkole. 

3) Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest: 

a) laureatom konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym (dotyczy osiągnięć naukowych lub 

artystycznych), 

b) medalistom mistrzostw województwa, Polski, Europy lub świata - dotyczy 

osiągnięć sportowych, 

c) członkom kadry województwa i kadry Polski. 

4) Stypendium za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, o którym mowa w ust. 3 

który ponadto spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki: 

a)uzyskał średnią ocen co najmniej 3,7  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b)uzyskał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

 

4. Zasady przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. 

1) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacane będzie jednorazowo  

– za semestr. 



2) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż  

po pierwszym semestrze nauki w szkole. 

3) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły 

ponadgimnajzalnej i ponadpodstawowej, który spełnił w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej lub końcoworocznej łącznie warunki: 

a) uzyskał najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły ponadgimnazjalnej 

lub ponadpodstawowej wchodzącej w skład danego zespołu szkół, jednak nie 

niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) uzyskał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

 

5. Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Wagrowieckiego, którego wzór stanowi 

załącznik do „Programu”, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i samorząd 

uczniowski, składa dyrektor szkoły lub za jego pośrednictwem: instytucje kultury i 

sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

 

6. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu w następujących 

terminach: 

1) Stypendia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce: 

a) do końca lutego - za I semestr nauki, 

b) do 30 lipca  - za II semestr nauki. 

2) Stypendia za wybitne osiągnięcia w terminie do 30 lipca danego roku szkolnego,  

w którym zaistniały okoliczności uprawniające do jego otrzymania.  

 

7. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 

określonych w „Programie”. 

 

8. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych 

Stypendiów Starosty Wągrowieckiego, określając listę stypendystów. Od decyzji 

Zarządu nie przysługuje odwołanie. 

 

9. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria do otrzymania Stypendium 

Starosty Wągrowieckiego przekracza zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu 

kwotę, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają uczniowie o najwyższej 

średniej ocen. 

 

10. W miarę możliwości budżetowych powiatu finansuje się zajęcia realizowane w formie 

Kół Naukowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym oraz finansuje się 

udział młodzieży szczególnie uzdolnionej w projektach edukacyjnych realizowanych 

przez wyższe uczelnie. 

 

11. Uczniów do udziału w zajęciach pozaszkolnych oraz do udziału w projektach 

edukacyjnych realizowanych przez wyższe uczelnie typuje dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Do wniosku 

dołącza się opis uzdolnień i osiągnięć ucznia (m.in. spełniających kryteria określone  

w projekcie edukacyjnym realizowanym przez uczelnie wyższą) sporządzony  

przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.  

 

12. Do udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 11 może być zakwalifikowany uczeń, 

który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej (lub śródrocznej – w przypadku 



projektów edukacyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe, w zależności  

od terminu ich rozpoczęcia) łącznie następujące warunki: 

1) ocena z przedmiotu, z którego uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia,  

co najmniej bardzo dobra, 

2) średnia ocen co najmniej 3,7 z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) ocena zachowania co najmniej bardzo dobra, 

4) ukończył pierwszy rok nauki w danej szkole (lub pierwszy semestr – w przypadku 

projektów edukacyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe, w zależności  

od terminu ich rozpoczęcia). 

 

13. Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w zajęciach należy składać w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu w termie 30 czerwca lub w terminie wynikającym  

z projektu uczelni wyższej. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję  

o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach pozaszkolnych lub projektach 

edukacyjnych uczelni wyższych. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. 

 

14. Po każdym semestrze zajęć pozaszkolnych, nauczyciel prowadzący ucznia składa 

Zarządowi Powiatu sprawozdanie z osiągniętych postępów w nauce wraz z opinią  

o celowości kontynuowania zajęć w następnym semestrze. 

 

15. Po każdym udziale w projekcie edukacyjnym realizowanym przez uczelnie wyższą, 

uczeń przedstawia Zarządowi sprawozdanie z osiągniętych postępów.    

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. O stypendium nie mogą ubiegać się stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Ministra 

Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stypendyści 

programów UE. 

2. Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów motywacyjnych określonych  

w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3  

3. Uczeń klasy programowo najwyższej może ubiegać się o jedno ze stypendiów 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 za wyniki uzyskane w nauce wyłącznie  

w I semestrze. 

4. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wągrowieckiego. Ilość i wysokość 

stypendiów i innych form wsparcia będzie corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu  

w zależności od wielkości środków finansowych zaplanowanych na ten cel  

w budżecie powiatu. 

5. Druk wniosku będzie dostępny do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronach 

internetowych szkoły i powiatu w serwisie oświatowym (www.wagrowiec.pl)  

oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

6. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych 

podanych przez szkołę we wnioskach. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Programie ostateczne decyzje podejmuje Zarząd 

Powiatu. 

 

 


