
UCHWAŁA Nr …/…/2015 
Rady Gminy Jaworze 
z dnia … … 2015 r. 

 
w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
 

Rada Gminy Jaworze 
na wniosek Wójta Gminy Jaworze 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
w Gminie Jaworze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. 
 

§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
 



Załącznik do Uchwały Nr …/…/2015 

Rady Gminy Jaworze z dnia …/…/2015 r. 

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI  
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE JAWORZE 

 

I. CELE PROGRAMU 

Celami Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Jaworze, zwanego dalej Programem, są: 

1) wsparcie edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskują wysokie 
wyniki w procesie edukacji podstawowej i gimnazjalnej,  

2) wsparcie uczniów, którzy posiadają szczególne talenty artystyczne 
i wykorzystują je w procesie rozwoju osobistego i ścieżki edukacyjnej, 

3) promocja uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zameldowanych 
w Gminie Jaworze, którzy osiągają wyróżniające wyniki sportowe, 

4) motywacja do dalszej nauki, poszerzania zainteresowań i rozwoju osobistego, 
5) promowanie talentów, 
6) podnoszenie jakości kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, 
7) wsparcie dalszej kariery edukacyjnej uzdolnionych uczniów. 

 

II. PODMIOTY PROGRAMU 

1. Programem objęci są uczniowie: 
a) klas IV-VI szkół podstawowych, 
b) klas I-III gimnazjów. 

2. Program skierowany jest do uczniów, o których mowa w ust. 2, o ile są oni 
zameldowani w Gminie Jaworze. 

 

III. FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja Programu polega na zastosowaniu następujących instrumentów: 

1) Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia w nauce, 
2) Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia artystyczne, 
3) Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe. 

 

IV. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Źródłem finansowania Programu są środki własne Gminy Jaworze. 
2. Wysokość środków na realizację Programu zostanie określona w uchwale 

budżetowej. 

 

V. REALIZACJA PROGRAMU 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w punkcie III 
określa odrębna uchwała Rady Gminy przyjęta na wniosek Wójta Gminy Jaworze. 



UCHWAŁA Nr …/…/2015 
Rady Gminy Jaworze 
z dnia … … 2015 r. 

 
w sprawie  określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów 

Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe uczniów zameldowanych w Gminie Jaworze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwały 
Nr …/…/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia … … 2015 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze  
 

Rada Gminy Jaworze 
na wniosek Wójta Gminy Jaworze 

uchwala, co następuje: 

     
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Ustala się zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
artystyczne dla zamieszkałych na terenie gminy uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. 

2. Wójt Gminy Jaworze może przyznać uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 
uczniom klas I-III gimnazjum (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę 
w szkołach dla dorosłych) zameldowanym w Gminie Jaworze stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

3. Jednorazowe stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się za: 
1) wyróżniające osiągnięcia w nauce, 
2) wyróżniające osiągnięcia artystyczne, 
3) wyróżniające osiągnięcia sportowe. 

4. Stypendium za wyróżniające osiągnięcia w nauce przyznaje się w wysokości 500 zł 
brutto. 

5. Stypendium za wyróżniające osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające osiągnięcia 
w sporcie przyznaje się w wysokości: 

1) za osiągnięcia indywidualne – w kwocie 350 zł brutto, 
2) za osiągnięcia zespołowe – w kwocie 1 000 zł brutto. 

6. Środki na stypendium indywidualne przekazane zostanie rodzicom lub opiekunom 
prawnym ucznia z przeznaczeniem na realizację potrzeb w zakresie rozwoju ucznia. 

7. Środki na stypendia zespołowe przekazane zostaną podmiotom, którym podlega 
wyróżniony zespół z przeznaczeniem na realizację potrzeb w zakresie rozwoju 
członków zespołu. 

8. Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Jaworze w zależności od ilości 
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Jaworze 
i od ilości złożonych wniosków. 

 
§ 2 

Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia w nauce 
 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom klas 
IV-VI szkół podstawowych, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

1) są laureatami co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub 
tematycznego, 



2) są finalistami co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub 
tematycznego i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
na koniec roku szkolnego co najmniej 4,70, 

3) osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z języka polskiego, języka 
angielskiego, historii, przyrody, matematyki i informatyki na koniec roku 
szkolnego o wartości co najmniej 5,40, 

4) otrzymali tytuł Absolwenta Roku lub równoważny przyznawany przez 
dyrekcję i grono pedagogiczne danej szkoły, 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom 
klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 
1) są laureatami co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub 

tematycznego, 
2) są finalistami co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub 

tematycznego i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75, 

3) osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z języka polskiego, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, biologii, chemii, 
geografii, fizyki na koniec roku szkolnego co najmniej 5,30, 

4) osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00 i uzyskali co 
najmniej 95% maksymalnej liczby punktów z każdej części egzaminu 
gimnazjalnego, 

5) otrzymali tytuł Absolwenta Roku lub równoważny przyznawany przez 
dyrekcję i grono pedagogiczne danej szkoły, 

3. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno 
stypendium za wyjątkiem warunków określonych w ust. 1 pkt 4 i 1 pkt 5, kiedy to 
Wójt może przyznać dodatkowe stypendium. 

 
§ 3 

Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wybitne osiągnięcia artystyczne 
 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje 
uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden 
z następujących warunków: 

1) uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursie, przeglądzie lub 
festiwalu ogólnopolskim oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00, 

2) uzyskali indywidualnie I lub II miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu 
wojewódzkim oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00, 

3) uzyskali indywidualnie I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu 
powiatowym oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00, 

4) uzyskali wyróżnienie Wójta Gminy Jaworze za co najmniej dwuletnie 
osiągnięcia, pod warunkiem że posiadają średnią ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,50. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje 
zespołowi uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, który 
spełnia jeden z następujących warunków: 

1) uzyskał I-III miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu ogólnopolskim, 
2) uzyskał I-II miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu wojewódzkim, 
3) uzyskał I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu powiatowym. 

3. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno 
stypendium. 

 
 



§ 4 
Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wybitne osiągnięcia sportowe 

 
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje 

uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden 
z następujących warunków: 

1) zdobyli indywidualnie minimum III miejsce w zawodach i turniejach 
sportowych ogólnopolskich, 

2) zdobyli indywidualnie minimum II miejsce w zawodach i turniejach 
sportowych wojewódzkich, 

3) zdobyli indywidualnie minimum I miejsce w zawodach i turniejach 
sportowych powiatowych, 

4) uzyskali wyróżnienie Wójta Gminy Jaworze za co najmniej dwuletnie 
osiągnięcia, pod warunkiem że posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje 
zespołowi uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, który 
spełnia jeden z następujących warunków: 

1) zdobył I, II lub III miejsce w zawodach i turniejach sportowych 
ogólnopolskich, 

2) zdobył I lub II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich, 
3) zdobył I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych. 

3. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno 
stypendium. 

 
§ 5 

Tryb przyznawania stypendiów 
 

1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Jaworze na wniosek. 
2. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą wystąpić: 

1) dyrektorzy szkół, 
2) rodzice lub prawni opiekunowie, 
3) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich 

członków będących uczniami zameldowanymi na terenie Gminy Jaworze, 
3. Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie wnioskodawcy, 
2) dane kandydata lub kandydatów do stypendium, 
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia (zespołu 

uczniów) ubiegającego się o stypendium, 
4) opinię dyrektora szkoły, do której uczeń lub uczniowie uczęszczają. 

4. Do wniosku dołącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 
1) ostatniego świadectwa szkolnego, 
2) dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub 

sportowe, 
3) oryginał oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie 
wynikającym z uchwały. 

5. Wzór wniosku stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały. 
6. Wnioski o stypendia należy składać do Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu 

w terminie do 31 lipca każdego roku. 
7. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt Gminy Jaworze powołuje 

komisję, ustalając jej skład i szczegółowe zasady działania. 
8. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy. 

9. Wykaz osób, którym przyznano stypendium, podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez opublikowanie na stronie internetowej gminy Jaworze, a wnioskodawców 
zawiadamia się pisemnie. 

10. Stypendium wypłacane jest w terminie do dnia 31 października każdego roku. 



§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego 
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 


