
  

Załącznik 
do uchwały Nr VIII/97/2007 
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 31.05.2007 r. 

 
 

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW  

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

2. Celem programu jest: 
1) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie 

działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, osiąganych przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie. 

2) Zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach na 
szczeblu wojewódzkim, makroregionu i ogólnopolskim. 

3) Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki 
czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska 
szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej 
wartości w społeczności Powiatu Gryfińskiego. 

4) Promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu przez uczniów w województwie  
i kraju oraz zaistnienie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego  
w ogólnopolskich rankingach szkół oraz osiąganie wyższej pozycji w rankingach 
maturalnych. 

 
Rozdział II 

Forma realizacji programu 
 

§ 2. 
1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium naukowe o charakterze 

motywacyjnym o nazwie: „Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego”, zwane dalej 
stypendium. 

2. Ustala się następujące kategorie stypendiów: 
1) za wybitne wyniki w nauce, 
2) za wybitne osiągnięcia w nauce. 

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego. 
 

Rozdział III 
Zasady i tryb przyznawania stypendium 

 
§ 3. 

1. Zasady i tryb przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce: 
1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku 

kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja.  



  

2) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż  
po pierwszym semestrze nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał  
w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej: 

a) średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
b) ocenę z zachowania co najmniej dobrą. 

4) Stypendium za wybitne wyniki w nauce będzie wypłacane jednorazowo – za semestr. 
5) Wysokość stypendium za wybitne wyniki w nauce nie może być niższa niż 300,00 zł. 

(słownie: trzysta złotych), jednak nie wyższa niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 
6) Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii:  

za wybitne wyniki w nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 1, może wystąpić: 
a) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
b) wychowawca ucznia, 
c) rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

7) Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w terminach:  

a) do 15 marca - za I semestr nauki, 
b) do 15 września – za II semestr nauki.  

8) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie zawierające średnią ocen, uzyskaną przez 
ucznia na zakończenie semestru/roku szkolnego oraz ocenę z zachowania, wystawione 
przez szkołę. 

2. Zasady i tryb przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce: 
1) Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest raz w roku 

kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.  
2) Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może być przyznane nie wcześniej niż po 

pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
3) Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest laureatom i finalistom 

konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, 
ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

4) Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce: 
a) nie może być niższa niż 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych ) jednak nie 

wyższa niż 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 
b) będzie ustalona przez komisję stypendialną, o której mowa w ust. 3,  

w zależności od szczebla konkursu lub olimpiady oraz zajętego miejsca. 
5) Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii:  

za wybitne osiągnięcia w nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 2, może 
wystąpić: 

a) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
b) nauczyciel przedmiotu, przygotowujący ucznia do konkursu/ olimpiady, 
c) wychowawca ucznia, 
d) rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

6) Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Gryfinie, 
ul. Sprzymierzonych 4, w terminie do 15 września – za rok szkolny.  

7) Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, 
potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

3. Ustala się następujący tryb rozpatrywania wniosków: 
1) Komisję stypendialną, do rozpatrywania wniosków – w składzie pięcioosobowym, 

powołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. W skład komisji wchodzą: 
a) naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący, 
b) pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – członek, 



  

c) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Gryfinie – członkowie, 
d) przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego – członek. 

2) Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę 
stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu 
do akceptacji. Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków złożonych po terminie. 

3) Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych 
stypendiów, określając listę stypendystów. 

4) Zatwierdzona przez Zarząd Powiatu lista stypendystów będzie ogłoszona poprzez 
wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej starostwa 
powiatowego.  

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 4. 
1. Przyznanie stypendium w jednej z kategorii, o której mowa w § 2, ust. 2, nie wyklucza 

uzyskania stypendium w drugiej kategorii. 
2. Stypendia, o których mowa w § 2 finansowane są z dochodów własnych Powiatu 

Gryfińskiego. Ich liczba i wysokość będzie corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu  
w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu. 

3. Druki stosownych wniosków będą dostępne do pobrania w sekretariacie szkoły,  
na stronach internetowych szkoły i powiatu (www.gryfino.powiat.pl) oraz  
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

4. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych 
podanych przez szkołę we wnioskach  o przyznanie stypendium. 

5. Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim 
środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę na 
wykorzystanie przez Zarząd Powiatu swoich danych osobowych w celach promocyjnych 
związanych z programem.  

6. W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Powiatu 
Gryfińskiego. 


