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UCHWAŁA NR 113/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres
tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach,
uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także
osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm), art. 90 t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) oraz § 6 Uchwały nr
245/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Przemyskiego Systemu
Pracy nad Uzdolnieniami Uczniowskimi Dzieci i Młodzieży, Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z realizacją Przemyskiego Systemu Pracy nad Uzdolnieniami Uczniowskimi Dzieci
i Młodzieży określa się:
1) szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,
2) przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 113/2017
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 czerwca 2017 r.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Rozdział 1.
Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia
w konkursach, turniejach i olimpiadach
§ 1. Stypendium za wyniki w nauce, z zastrzeżeniem § 3, przyznaje się uczniom, którzy na świadectwie
szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,50 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,20 – w przypadku szkół gimnazjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
c) 5,0 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych,
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Miasta Przemyśla.
§ 2. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia może zostać przyznane uczniom, którzy na świadectwie
szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów
trzeciego stopnia olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do
podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r. nr 13, poz. 125 z późń.zm.),
b) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim–
w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
c) tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu ponadwojewódzkim,
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Miasta Przemyśla.
§ 3. W przypadku uzyskania przez ucznia w tym samym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych
szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.
Rozdział 2.
Zasady i tryb przyznawania i wypłata stypendiów
§ 4. 1. Prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
1) rodzic / prawny opiekun ucznia,
2) pełnoletni uczeń,
3) wychowawca klasy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu Stypendialnego Miasta Przemyśla.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–3–

Poz. 2525

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której
uczęszcza uczeń do dnia 30 czerwca danego roku. W roku szkolnym 2016/2017 wnioski składa się
do 15 sierpnia 2017 r.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Do wniosku dołącza się potwierdzoną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń za zgodność
z oryginałem kserokopię świadectwa szkolnego lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
uprawniających do ubiegania się o stypendium. Dyrektor szkoły po weryfikacji składa wniosek do Prezydenta
Miasta Przemyśla w terminie do 30 lipca danego roku. W roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor szkoły po
weryfikacji składa wniosek do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 25 sierpnia 2017 r.
6. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu dokonuje weryfikacji poprawności formalnej
wniosków pod względem ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
7. Ostateczną decyzję o przyznanych stypendiach podejmuje Prezydent Miasta Przemyśla w ramach
posiadanych środków, o czym informuje dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie, którym
przyznano stypendia.
8. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem imienia
i nazwiska stypendysty oraz szkoły do której uczęszcza do 31 sierpnia danego roku.
9. Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którym przyznano stypendium, nastąpi w terminie podanym
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu: www.um.przemysl.pl .
§ 5. 1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego przelewem
na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
2. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w przypadku:
1) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
2) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego)
niepełnoletniego ucznia.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Prezydenta
Miasta Przemyśla o okolicznościach wymienionych w ust. 2.
4. Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Przemyśla o zmianach informacji
podanych we wniosku o przyznanie stypendium.
5. Pełnoletni stypendysta, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego akceptuje warunki określone
w Programie poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego część wniosku.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 6. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie
Miasta Przemyśla.
§ 7. Prezydent Miasta Przemyśla określa corocznie wysokość stypendium w stosownym zarządzeniu.
§ 8. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik Nr 1 do
Szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA WYBITNE
WYNIKI W NAUCE LUB SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH, TURNIEJACH
I OLIMPIADACH *
Część A (wypełnia pracownik Wydziału Edukacji UM w Przemyślu)
Data wpływu
Nr sprawy
Stwierdzenie kompletności wniosku:
Część B (wypełnia dyrektor)
I. Informacje o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Wniosek został zweryfikowany

Pieczęć szkoły

………………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
II. Informacje o uczniu (wypełnia wnioskodawca)
Imię
Nazwisko
Data (dd-mm-rrrr)
i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
Klasa
Rok szkolny
III. Kryteria przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla za:
a) wybitne wyniki w nauce
Średnia ocen z obowiązujących
zajęć edukacyjnych w roku
szkolnym
………………………………..
Ocena z zachowania
b) szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach
Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium (na które ma być przyznane stypendium
w roku szkolnym ……………………………)
Uzyskane
Data
Lp.
Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju
miejsce/tytuł
zawodów
(dd-mm-rrrr)

Ocena z zachowania
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Numer rachunku
bankowego:
Właściciel rachunku
bankowego:
V. Oświadczenia
Oświadczam, że:
zapoznałem/am się z treścią Szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów oraz akceptuję jego zapisy,
podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania
i wypłaty Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce lub szczególne
osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach.
……………………………………
Miejscowość, data
*

właściwe podkreślić

…………………………………………………………
Podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna
prawnego ucznia niepełnoletniego
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/2017
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 czerwca 2017 r.
„Przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych”
§ 1. Diagnozowanie uzdolnień kierunkowych uczniów oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jest
obowiązkiem Miasta Przemyśla realizowanym na podstawie przepisów oświatowych przez dyrektorów szkół
i placówek oświatowych w celu optymalnego rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie przygotowania młodych
ludzi do wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu. Realizacja szkolnego i międzyszkolnego
poziomu dostosowania oferty edukacyjnej odbywa się w ramach Przemyskiej Akademii Talentów.
§ 2. 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie, koordynowanie, monitorowanie i wspomaganie szkół w zakresie
realizacji programu Rada Miasta ustanawia Prezydenta Miasta Przemyśla oraz właściwy dla spraw edukacji
wydział Urzędu Miasta.
2. Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie Miejskiego Raportu Uzdolnień, o którym mowa w § 3
określi wysokość planowanych środków na realizację programu, harmonogram realizacji zadań oraz określi
priorytety działań związanych z wdrażaniem programu na każdy rok szkolny nie później niż do 30 maja
poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
3. Za każdy mijający rok szkolny, do 30 września danego roku, Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada
Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu.
§ 3. 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu:
1) bierze udział w diagnozowaniu oraz wspomaganiu i koordynacji procesu diagnozowania uczniów
placówek oświatowych Miasta Przemyśla,
2) określa we współpracy z dyrektorami szkół zakres i formy Szkolnego Raportu Uzdolnień,
3) sporządza i przedstawiania Prezydentowi Miasta zbiorczy Miejski Raport Uzdolnień.
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu bierze udział we wspomaganiu i uzupełnianiu oferty
edukacyjnej szkół w zakresie pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi.
3. Szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, dokonują diagnozy uczniów
oraz dostosują ofertę edukacyjną do indywidualnych potrzeb rozwoju uzdolnień kierunkowych oraz przekazują
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu w terminie do 30 marca każdego roku Szkolny Raport
Uzdolnień stanowiący wynik procesu diagnozy uzdolnień uczniów.
4. Prezydent Miasta Przemyśla wskazuje w terminie do 30 sierpnia 2017 roku Koordynatora Przemyskiej
Akademii Talentów.
§ 4. 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej realizowane jest w ramach Przemyskiej Akademii Talentów
na dwóch poziomach: poziomie szkolnym oraz poziomie międzyszkolnym:
1) Poziom I - szkolny obejmuje uczniów wszystkich szkół i przedszkoli wg zasad określonych przez
dyrektorów szkół oraz rady pedagogiczne,
2) Poziom II - międzyszkolny obejmuje uczniów i wychowanków zakwalifikowanych wg zasad ustalonych
przez Koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów i zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla
w ramach dwóch grup szkół:
a) grupa szkół podstawowych i przedszkoli (obejmujący wychowanków przedszkoli, uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów - do zakończenia kształcenia w wygaszanych gimnazjach),
b) grupa szkół ponadpodstawowych.
2. Przemyska Akademia Talentów na poziomie międzyszkolnym realizuje swoje zadania w oparciu
o wymienione formy w ramach bloków tematycznych:
1) matematyczno-przyrodniczy,
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2) sztuk pięknych,
3) nauk humanistycznych,
4) kultury fizycznej,
5) politechniczny,
6) informatyczny.
3. Uczestnicy zajęć Poziomu II międzyszkolnego Przemyskiej Akademii Talentów objęci są jedną
lub kilkoma formami wsparcia. Ustala się następujące formy wsparcia:
1) wykłady,
2) warsztaty,
3) obozy szkoleniowe,
4) konkursy,
5) wizyty studyjne,
6) wernisaże,
7) plenery.
4. Koordynator Przemyskiej Akademii Talentów będzie odpowiedzialny za wykorzystanie środków
finansowych na realizację II Poziomu Przemyskiej Akademii Talentów.
§ 5. Rada Miasta określi w budżecie miasta wyodrębnione środki przewidziane na zadania związane
z realizacją II Poziomu Przemyskiej Akademii Talentów.

