Projekt
z dnia 27 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: : przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U.
z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. O samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w DusznikachZdroju uchwala co następuje:
§ 1. 1. Gmina Miejska Duszniki-Zdrój uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uczniów
uzdolnionych, posiadających wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności: naukowej i artystycznej
przyjmuje Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój bądź
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Duszniki-Zdrój.
2. Realizacja Programu przebiega poprzez wypłatę stypendium, stanowiącego pomoc materialną o charakterze
motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów, o których mowa w ust.1.
3. Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium naukowe i artystyczne o nazwie: Stypendium
Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 2. Głównym celem Programu, o którym mowa w § 1 jest wspieranie i promowanie uzdolnionych uczniów
osiągających wysokie wyniki w różnych sferach działalności: naukowej i artystycznej oraz posiadających
osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach. Celami szczegółowymi Programu jest:
1. Promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
wyników osiąganych przez uczniów uzdolnionych z terenu Gminy Duszniki- Zdrój bądź uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Gminę.
2. Materialne wsparcie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym.
3. Zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności.
4. Zachęcenie uczniów do reprezentowania Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w konkursach, zawodach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy ogólnoświatowym.
§ 3. 1. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój bądź
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Duszniki-Zdrój.
2. Program ma charakter motywacyjny.
3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium naukowe,
2) stypendium artystyczne.
§ 4. 1. Uczniowie mogą się ubiegać o jedno stypendium w poszczególnych kategoriach.
2. Do ubiegania się o stypendium mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum
i liceum z terenu Gminy Duszniki-Zdrój bądź dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki- Zdrój,
którzy spełnią kryteria wskazane poniżej:
1) stypendium naukowe:
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2) stypendium artystyczne:
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3. Stypendium przyznawane jest na wniosek.
4. Wnioski o stypendia mogą składać:
1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza,
2) instytucje kultury,
3) rodzice lub opiekunowie prawni,
4) uczniowie po ukończeniu przez nich 18 roku życia.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) nazwę szkoły oraz klasę, do której uczeń uczęszcza,
4) uzasadnienie zawierające szczegółowe informacje o osiągnięciach ucznia w sezonie poprzedzającym złożenie
wniosku,
5) opinię nauczyciela przedmiotowego (dla uczniów ubiegających się o stypendium
naukowe) , opinię opiekuna artystycznego (dla uczniów ubiegających się o stypendium
artystyczne) , opinię wychowawcy klasy lub dyrektora.
6) nazwę banku i numer konta bankowego.
6. Wnioski składa się do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi w terminie do 30 września.
7. Do wniosku dołącza się kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za okres
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (1.X – 30.IX).
§ 5. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, w zależności
od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków
spełniających wszystkie kryteria.
2. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia
otrzymają uczniowie z najwyższą liczbą punktów.
3. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium.
4. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli:
1) uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego i nauki,
2) postawa etyczna i zachowanie ucznia odbiegają od norm społecznych.
5. Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi na wniosek dyrektora szkoły po ustaniu przyczyn jego
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, za który
wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.
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6. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 6. 1. Traci moc Uchwała nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003r.
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę.
2. Traci moc Uchwała nr XIII/74/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003r.
w sprawie: zmiany do uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 marca 2003r.
powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez
gminę.
3. Traci moc Uchwała nr XXIII/97/12 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja
2012r. w sprawie: zmiany do uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września
2003r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
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Uzasadnienie
Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez
tworzenie lokalnych programów, w których uwzględnić można udzielanie stypendiów dla uczniów. Gmina
Duszniki-Zdrój od wielu lat systematycznie wspomaga uczniów zdolnych i podejmuje działania wykraczające
poza obowiązkowe zadania edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne, konkursy itp.). Przedstawione w projekcie
uchwały rozwiązania porządkują dotychczasowe działania, wprowadzają elementy motywujące uczniów do
rozwijania swych talentów i zainteresowań oraz wspomagają ich w tym zakresie.
Gmina Duszniki-Zdrój poprzez wspieranie zdolnych uczniów pomoże im w łatwiejszym dostępie do wiedzy
i nabyciu umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego, a wyróżniający się wysoką średnią uczniowie,
laureaci konkursów tematycznych i olimpiad będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując
przez to Duszniki-Zdrój poza jego granicami (w województwie, kraju i arenie międzynarodowej).
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