
 
 

Załącznik  nr 1 
do uchwały nr XXXIV/256/2014 

Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 24.04.2014 r. 

 
 

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UCZNIÓW SZKÓŁ  
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT GRYFI ŃSKI 

 
 
§ 1. Powiat Gryfiński tworzy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, mając na 
uwadze dobro wspólne mieszkańców powiatu, zwany dalej programem. 
 
§ 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. 

 
§ 3. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński. 
 
§ 4. Realizatorzy programu: 

1) Rada Powiatu w Gryfinie i jej Komisje oraz Zarząd Powiatu w ramach polityki 
oświatowej i finansowej Powiatu Gryfińskiego, 

2) wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
3) dyrektorzy oraz nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
§ 5. 1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium o nazwie: „Stypendium 
Rady Powiatu Gryfińskiego”, zwane dalej stypendium. 
2. Ustala się następujące kategorie stypendiów: 

1) za szczególne wyniki w nauce, 
2) za szczególne osiągnięcia w nauce, 
3) za szczególne osiągnięcia sportowe/artystyczne. 

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego. 
 
§ 6. Zasady i tryb przyznawania stypendium za szczególne wyniki w nauce: 

1) Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu 
semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja. 

2) Stypendium może otrzymać uczeń który spełnia łącznie następujące warunki:  
a) uzyskał wysoką śródroczną/roczną średnią ocen – co najmniej 5,00; 
b) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3) W zależności od uzyskanej średniej ocen wysokość stypendium może wynieść: 



a) od 5,00 do 5,20 – 500,00 zł, 
b) od 5,21 do 5,40 – 600.00 zł, 
c) od 5,41 do 5,60 – 700,00 zł, 
d) od 5,61 do 5,80 – 800,00 zł, 
e) od 5,81 do 6,00 – 1 000,00 zł. 

4) Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: wychowawcy, dyrektorzy. 
5) Do wniosku dołącza się: zaświadczenie wystawione przez szkołę, zawierające średnią 

ocen uzyskaną przez ucznia na zakończenie semestru/roku szkolnego oraz ocenę 
zachowania. 

6) Wnioski składa się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4  
w terminach do 15 lutego danego roku – za I semestr nauki oraz do 15 września 
danego roku – za II semestr. 

 
§ 7. Zasady i tryb przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce: 

1) Stypendium przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku 
szkolnego. 

2) Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki: 
a) uzyskał roczną średnią ocen – co najmniej 4,00 oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania; 
b) uzyskał tytuł laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju/olimpiady 

tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu 
ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym)/ogólnopolskim 
(centralnym), znajdującej się w wykazie odpowiednio olimpiad przedmiotowych 
lub turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy 
zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach 
organizowanych przez uczelnie. 

3) Wysokość stypendium będzie ustalana w zależności od szczebla konkursu/olimpiady 
oraz zajętego miejsca i może wynosić od 500,00 zł do 1 500,00 zł. 

4) Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: wychowawcy, dyrektorzy. 
5) Do wniosku dołącza się: zaświadczenie wystawione przez szkołę, zawierające średnią 

ocen, uzyskaną przez ucznia na zakończenie roku szkolnego oraz ocenę zachowania,  
a także kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, potwierdzone przez 
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

6) Wnioski składa się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4  
w terminie do 15 września danego roku. 

 
§ 8. Zasady i tryb przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe/artystyczne: 

1) Stypendium przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku 
szkolnego. 

2) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia 
łącznie następujące warunki: 
a) uzyskał  roczną średnią ocen – co najmniej 4,00 oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania; 
b) uczestniczył we współzawodnictwie w olimpijskich dyscyplinach sportowych; 
c) zdobył co najmniej 3 miejsce w organizowanych przez polski związek sportowy 

zawodach w sportach indywidualnych/zespołowych (mistrzostwa Polski, puchar 
Polski w różnych kategoriach wiekowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) 
albo wygrał eliminacje wojewódzkie lub międzywojewódzkie w tych zawodach 



albo reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy/świata, w pucharze 
Europy/świata lub w igrzyskach olimpijskich; 

d) został powołany do ogólnopolskiej/wojewódzkiej kadry w swojej dyscyplinie 
sportu lub posiada klasę mistrzowską międzynarodową/klasę mistrzowską/klasę 
pierwszą, drugą lub trzecią w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie  
z zasadami określonymi w regulaminie odpowiedniego związku sportowego  
i potwierdzoną przez właściwy dla danej dyscypliny sportu polski lub okręgowy 
związek sportowy. 

3) Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 
a) uzyskał roczną średnią ocen – co najmniej 4,00 oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania; 
b) uzyskał tytuł laureata lub zdobył co najmniej 3 miejsce w ogólnopolskim 

konkursie/przeglądzie/festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo w ogólnopolskim 
konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej albo odniósł 
sukces artystyczny rangi międzynarodowej; 

c) swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi 
osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich 
lub rejonowych. 

4) Wysokość stypendium będzie ustalana w zależności od szczebla konkursu/olimpiady 
oraz zajętego miejsca i może wynosić od 500,00 zł do 1 500,00 zł. 

5) Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: wychowawcy, dyrektorzy. 
6) Do wniosku dołącza się: zaświadczenie wystawione przez szkołę, zawierające średnią 

ocen, uzyskaną przez ucznia na zakończenie roku szkolnego oraz ocenę  
zachowania, a także kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, 
potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

7) Wnioski składa się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4  
w terminie do 15 września danego roku. 

 
§ 9. Tryb rozpatrywania wniosków: 

1) Komisję stypendialną 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 – członek. 

2) Komisja stypendialna zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego  
i opiniuje złożone wnioski. 

3) Prace komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 
członków. 

4) Do zadań komisji należy: 
a) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium, 
b) zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów 

warunków określonych w niniejszym regulaminie, 
c) zaproponowanie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych 

zarezerwowanych na ten cel w budżecie powiatu, 
d) zaproponowanie wysokości stypendiów z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w niniejszym regulaminie, 
e) w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na stypendia. 



5) Protokół posiedzenia komisji przedstawia się Zarządowi Powiatu celem podjęcia 
decyzji w sprawie przyznania stypendiów i określenia listy stypendystów. 

 
§ 10.1. Przyznanie stypendium w jednej z kategorii nie wyklucza uzyskania stypendium  
w drugiej kategorii. 
2. Stypendia finansowane są z dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego.  
3. Stypendia wypłacane są przez szkoły. 
4. Stypendyści otrzymują dyplomy okolicznościowe na sesji Rady Powiatu. 
5. Lista wyróżnionych Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego publikowana jest na stronie 
internetowej Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


