POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UCZNIÓW SZKÓŁ
PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SULĘCIŃSKI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów ze szkół publicznych dla
młodzieży, dla których Powiat Sulęciński jest organem prowadzącym.
2. Program ma charakter motywacyjny.
§2
CEL PROGRAMU
1. Głównymi celami programu są:
a) stworzenie uczniom warunków do wzrostu ich aspiracji edukacyjnych oraz
aktywności artystycznej i sportowej,
b) wzmocnienie poczucia własnej wartości, możliwości i szans rozwoju
osobistego uczniów,
c) motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz
reprezentowanie szkoły i Powiatu Sulęcińskiego w województwie, kraju i na
arenie międzynarodowej,
d) kształtowanie pozytywnego wzorca ucznia w społecznościach szkolnych,
e) wspieranie finansowe i promowanie uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce oraz posiadających osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych,
f) promocja szkoły i Powiatu Sulęcińskiego w województwie, kraju i na arenie
międzynarodowej.

§3
FORMY REALIZACJI I REALIZATORZY PROGRAMU
1. Jako formy realizacji programu ustanawia się:
1) Stypendium Naukowe Starosty Sulęcińskiego,
2) Stypendium Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury
i sportu,
2. Stypendia i nagrody są świadczeniami o charakterze motywacyjnym.
3. Stypendia i nagrody są świadczeniami przyznawanymi w ramach środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.
4. Realizatorami programu są:
1) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego w ramach polityki oświatowej i finansowej
Powiatu Sulęcińskiego wyznaczonej przez Radę Powiatu Sulęcińskiego,
2) Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie,
3) Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Sulęciński.

1

§4
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM NAUKOWEGO STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO
1) Stypendium Naukowe Starosty Sulęcińskiego przyznawane jest:
a) uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w
kwocie 200zł. miesięcznie,
b) uczniom kończącym naukę w klasie programowo najwyższej, którzy zdobyli
najwyższą średnią ocen z zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem
nauczania, w formie jednorazowego stypendium w kwocie 500zł.
2) Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w danej
szkole ponadgimnazjalnej.
3) Uprawnionymi do otrzymania Stypendium Naukowego na okres roku szkolnego są:
a) uczniowie szkół dla młodzieży kończących się maturą, dla których organem
prowadzącym jest powiat sulęciński, którzy w poprzednim roku szkolnym
uzyskali na świadectwie:
- w liceach ogólnokształcących wzorową ocenę z zachowania oraz średnią
ocen z zajęć edukacyjnych, co najmniej na poziomie 5,1 z poszczególnych
zajęć edukacyjnych objętych szkolnymi planami nauczania,
- w technikach: wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć
edukacyjnych, co najmniej na poziomie 4,8 z poszczególnych zajęć
edukacyjnych objętych szkolnymi planami nauczania,
b) uczniowie szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat
sulęciński, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali na świadectwie
wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć edukacyjnych, co
najmniej na poziomie 4,5 z poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych
szkolnymi planami nauczania.
4) Stypendium przyznawane na okres roku szkolnego ( ust.1) lit. a)) w klasach
programowo najwyższych przyznawane jest na okres od września do końca
kwietnia w wysokości 200 zł.
5) Uprawnionymi do otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1) lit. b) tj. w formie
jednorazowego stypendium w kwocie 500 zł. (uczniom kończącym naukę w klasie
programowo najwyższej, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen), są absolwenci,
którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w danej szkole, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Sulęciński.

6) Wniosek o przyznanie stypendium składa do dyrektora szkoły wychowawca klasy,
rodzic (prawny opiekun) ucznia lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego „Programu”.
7) Wnioski o stypendium, o których mowa w ust. 1) lit. a), (na okres kolejnego roku
szkolnego), składane są do dyrektora szkoły w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Dyrektor opiniuje wniosek i przekazuje go do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
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w terminie do 10 lipca każdego roku. Opinia winna zawierać w szczególności
informacje o aktywności, osiągnieciach i zachowaniu ucznia.
8) Wnioski, o których mowa w ust. 7 złożone w terminie są analizowane przez
pracowników Wydziału Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych pod kątem
wymogów formalnych określonych w § 4 ust. 2) i ust. 3).

9) W terminie do 15 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu otrzymuje do zaopiniowania
proponowaną listę stypendystów.
10) Starosta analizując listę stypendystów przyznaje na okres roku szkolnego
do 15 stypendiów naukowych dla uczniów kończących się maturą oraz
do 5 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych.

11) Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1) lit. a), tj. na
okres roku szkolnego, będą wręczane wyróżnionym uczniom corocznie podczas
inauguracji nowego roku szkolnego.
12) Przyznane stypendium, o którym mowa w ust. 1) lit. a), (uczniom na okres roku
szkolnego, liczonego od września do czerwca, lub w klasach programowo
najwyższych od września do kwietnia) będzie wypłacane przez szkołę do 30 każdego
miesiąca.

13) Wniosek o jednorazowe stypendium, o którym mowa w ust. 1) lit. b), (uczniom
kończącym naukę w klasie programowo najwyższej, którzy zdobyli najwyższą
średnią ocen), dyrektor szkoły składa do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie,
niezwłocznie po ostatnich posiedzeniach klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych
w szkołach/ zespołach szkół. Niezwłocznie dokonywana jest analiza wniosków pod
kątem wymogów formalnych określonych w § 4 ust.2 lit b) i ust.5. Proponowana lista
stypendystów jest przekazywana do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu..
14) Przyznane stypendia, o których mowa w ust. 1) lit. b) (uczniom kończącym naukę
w klasie programowo najwyższej, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen), będą
wręczane przez Starostę na uroczystym apelu kończącym dany rok szkolny.

15) Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy, pedagoga szkolnego lub z własnej
inicjatywy może wystąpić do Starosty Powiatu Sulęcińskiego z wnioskiem o
pozbawienie ucznia stypendium, o którym mowa w ust. 1) lit. a), (uczniom na okres
roku szkolnego, liczonego od września do czerwca), jeżeli ten rażąco narusza statut
szkoły. Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca, w którym zaistniały
okoliczności uzasadniające utratę stypendium.
16) Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Starosta po zaopiniowaniu przez Zarząd
Powiatu. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości środków
zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu.
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§5
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W
ZAKRESIE KULTURY I SPORTU

1) Ustala się następujące rodzaje stypendiów:
a) za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury w tym m. in. wygrane konkursy,
zdobyte nagrody, wystawy koncerty, opublikowane wiersze, opowiadania
wysokości 200 zł. miesięcznie,
b) za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, w tym m. in. zdobyte medale, za
udział w zawodach i olimpiadach sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich,
międzynarodowych - wysokości 200 zł miesięcznie,
c) uczniom kończącym naukę w klasie programowo najwyższej, którzy osiągnęli
w ostatnim roku nauki wybitne wyniki w zakresie kultury lub sportu w formie
stypendium jednorazowego wysokości 500 zł.

2)

Upoważnionymi do otrzymania stypendium:
a) za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury są uczniowie szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sulęciński, którzy w roku szkolnym poprzedzającym
przyznanie stypendium uzyskali, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz - są laureatami (1, 2, 3 miejsce) konkursów i
przeglądów artystycznych, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim.
b) za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu są uczniowie szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sulęciński, którzy w roku szkolnym poprzedzającym
przyznanie stypendium uzyskali, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz są medalistami lub zdobywcami miejsc od 1 do
6 w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym. Wymóg średniej ocen wyższej niż 4,00 nie dotyczy
zawodników uczestniczących w cyklu olimpiad i zawodów specjalnych.

3) Wnioski o przyznanie stypendiów wymienionych, w §5 ust. 1) lit. a) lub b), ( za wybitne
osiągnięcia w zakresie kultury lub za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu), składa do
dyrektora szkoły wychowawca klasy, rodzic (prawny opiekun) ucznia, pełnoletni uczeń lub
zarząd klubu sportowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego „Programu”
4) Wnioski o stypendia, o których mowa w §5 ust. 1) lit. a) lub b) (za wybitne osiągnięcia w
zakresie kultury lub za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu), składane są do dyrektora
szkoły w terminie do 30 czerwca każdego roku. Dyrektor opiniuje wnioski i przekazuje je do
Starostw Powiatowego w Sulęcinie w terminie do 10 lipca każdego roku.
5) Do wniosku, o którym mowa w §5 ust.3) (uczniom kończącym naukę w klasie
programowo najwyższej, którzy osiągnęli w ostatnim roku nauki wybitne wyniki
w zakresie kultury lub sportu w formie stypendium jednorazowego) należy dołączyć
potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem kserokopie: zaświadczeń, dyplomów i
innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów do stypendiów.
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6) Wnioski złożone w terminach określonych w ust. 4) są analizowane pod kątem spełnienia
przez nie wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 2).
W terminie, do końca 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego, proponowaną listę
stypendystów, przedstawia się Zarządowi Powiatu do zaopiniowania.
7) Starosta po zapoznaniu się z opinią Zarządu Powiatu przyznaje do trzech stypendiów
w zakresie kultury oraz czterech stypendiów w zakresie sportu.
8) Stypendia przyznawane są od dnia 01 września na okres 10 miesięcy w wysokości 200 zł.
miesięcznie.
9) Stypendium dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej
przyznawane jest na okres od września do końca kwietnia w wysokości określonej w ust. 8) tj.
200 zł. miesięcznie.
10) Stypendium jednorazowe, za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury lub w zakresie
sportu, w wysokości 500 zł. przeznaczone jest dla uczniów ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych.
11) W przypadku uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wniosek o jednorazowe
stypendium składa do dyrektora szkoły wychowawca, nauczyciel lub pełnoletni uczeń
w terminie nieprzekraczalnym do 15 maja każdego roku kalendarzowego.
Dyrektor niezwłocznie przekazuje zaopiniowany wniosek do Starostwa Powiatowego
w Sulęcinie. Wniosek jest analizowany pod kątem spełnienia wymogów formalnych
określonych w § 5 ust. 2). Zarząd Powiatu opiniuje proponowaną listę stypendystów.
12) Starosta analizując listę stypendystów, o której mowa w ust. 11) przyznaje po jednym
stypendium w każdym typie szkół dla uczniów, kończących naukę w klasie programowo
najwyższej, którzy osiągnęli w ostatnim roku nauki wybitne wyniki w zakresie sportu lub
kultury.

13) Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów, o których mowa w § 5 ust. 1) lit. a) i b)
(za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury lub za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu)
Wręczane będą przez Starostę podczas inauguracji nowego roku szkolnego.
14) Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów, o których mowa w § 5 ust.1) lit. c),
(jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury lub za wybitne
osiągnięcia w zakresie sportu), wręczane będą przez Starostę na uroczystym apelu
kończącym rok szkolny.
15) Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy, pedagoga szkolnego lub z własnej inicjatywy
może wystąpić do Starosty Powiatu Sulęcińskiego z wnioskiem o pozbawienie ucznia
stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1) lit. a) i b), ( za wybitne osiągnięcia w zakresie
kultury lub za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu), jeżeli ten rażąco narusza statut
szkoły. Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności
utraty stypendium.
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16) Przyznane stypendia, o których mowa § 5 w ust. 1) lit. a) i b), ( za wybitne osiągnięcia w
zakresie kultury lub za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu) będzie wypłacane przez
szkołę do 30 każdego miesiąca.

§6
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa
każdorazowo na dany rok uchwała budżetowa Powiatu Sulęcińskiego.
2) Suma wartości przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej
w uchwale.
3) Środki finansowe na stypendia zostaną przekazane macierzystym szkołom uczniów.
4) Przyznanie Stypendium Naukowego Starosty Sulęcińskiego nie wyklucza uzyskania
Stypendium za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu.
5) Stypendium Naukowego Starosty Sulęcińskiego nie przyznaje się stypendystom Prezesa
Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.
6) O przyznaniu stypendium Starosta Sulęciński zawiadamia dyrektora szkoły, do której
uczeń uczęszcza, a za jego pośrednictwem wyróżnionego ucznia.
7) Starosta Sulęciński ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości.

6

