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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIV/     /2021 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 90t ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 8 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 
Gminę Borek Wielkopolski” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Borku Wielkopolskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2016r. 
w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5181 z póżn. zm.). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/     /2021 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 20 października 2021 r. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Borek 
Wielkopolski 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Borek 
Wielkopolski zwanym dalej Programem został uchwalony w celu poprawy warunków rozwoju uczniów 
zdolnych oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. 
Realizacja Programu powinna sprzyjać rozwijaniu talentów i zainteresowań, pobudzaniu kreatywnego myślenia 
przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem. 

2. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, którzy 
mogą poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi lub sportowymi. 

3. Program adresowany jest do uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Borek Wielkopolski. 

4. Celem Programu jest: 

a) wspieranie i promowanie uczniów uzdolnionych osiągających wyniki w edukacji i sporcie, 

b) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza programem nauczania oraz do rozwijania 
swoich zdolności i umiejętności, 

c) zachęcanie innych uczniów do osiągnięć naukowych i sportowych 

d) promocja Gminy Borek Wielkopolski. 

§ 2. Formy i tryb realizacji Programu. 

1. Jako formę realizacji Programu ustanawia się: „Stypendium Burmistrza Borku Wielkopolskiego”, zwane 
dalej „Stypendium”. 

2. Stypendium udzielane jest za  wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2 może być przyznane: 

1) uczniom klas od IV do VIII szkół podstawowych, których organem  prowadzącym jest Gmina Borek 
Wielkopolski. 

2) uczniom szkół ponadpodstawowych,  prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski. 

4. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 3, za osiągnięcia uzyskane w zakończonym 
roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. 

5. Stypendium jest świadczeniem jednorazowym i ma  charakter motywacyjny. 

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają przynajmniej jedno 
z poniższych kryteriów, a przez swoje osiągnięcia promują Gminę Borek Wielkopolski: 

1) w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium zdobyli tytuł laureata bądź finalisty konkursu lub 
olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

2) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,80 i więcej; 

3) z egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną 
przynajmniej z jednego przedmiotu uzyskali maksymalną liczbę punktów; 

4) w roku szkolnym, za które przyznawane jest Stypendium, wykazali wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin 
nauki lub sztuki przynajmniej na szczeblu wojewódzkim. 

2. Stypendium  można również przyznać uczniom, którzy mają osiągnięcia sportowe co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim. 
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3. Warunkiem ubiegania się o Stypendium  jest złożenie, w terminie do 15 lipca  do Burmistrza Borku 
Wielkopolskiego wniosku o przyznanie Stypendium za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego programu wraz z uwierzytelnionym kserokopiami 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 i 2. 

§ 4. 1. Oceny wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Borku Wielkopolskiego dokonuje Komisja 
Stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Borku Wielkopolskiego.  

2. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół i przekazuje niezwłocznie, wraz z listą pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego. 

3. Komisja może korzystać z wiedzy, opinii ekspertów niebędących członkami Komisji z głosem 
doradczym bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Stypendia Burmistrza Borku Wielkopolskiego 
ustala corocznie w budżecie Gminy Rada Miejska Borku Wlkp. 

2. Na podstawie protokołu Komisji Stypendialnej i załączonej listy pozytywnie rozpatrzonych wniosków, 
Burmistrz Borku Wielkopolskiego przyznaje Stypendia poszczególnym uczniom. 

3. Stypendium Burmistrza Borku Wielkopolskiego jest wypłacane w postaci świadczenia pieniężnego na 
wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia rachunek bankowy. 

4. Maksymalną wysokość indywidualnego stypendium określa Burmistrz  Borku Wielkopolskiego 
w drodze zarządzenia. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wnioski o przyznanie Stypendium rozpatrywane są w terminie do końca miesiąca września roku 
szkolnego przypadającego po roku szkolnym, za które przyznawane jest Stypendium. 

2. Decyzja Burmistrza w sprawie przyznania Stypendium jest ostateczna.
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Załącznik do Programu wspierania edukacji uzdolnionych  

uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski 

 

WNIOSEK ( wzór) 

 

 
1. ....................................................................................................................................................... 

imię /imiona/  i  nazwisko ucznia 

 
2. ...................................................................................................................................................... 

 adres zamieszkania 

 
3. ……………………………………………………………...................................................................................….. 

nazwa szkoły i klasa  

 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   średnia ocen w wysokości   – dotyczy tylko osiągnięć w nauce          
 

5. Wykaz osiągnięć ucznia: 
Etap Miejsce Nazwa Zał. nr 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

Do wniosku załączam następującą dokumentację: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………. 
 

2) …………………………………………………………………………………………………. 
 

3) …………………………………………………………………………………………………. 
 

 
…………………….....……………………….. 

podpis wnioskodawcy 
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............................................................................................................................................................ 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 
............................................................................................................................................................ 

(adres) 
 
Zgodnie z art. 6 lit a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 97/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu wniosku dla potrzeb związanych z 
rozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. 
Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Gminę Borek Wlkp. dostępna jest na stronie Urzędu 
Miejskiego w Borku Wlkp. pod adresem: http://www.borekwlkp.pl/files/ 

 

 
........................................................................... 

data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Opinia Rady Pedagogicznej 
 

 
Na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami z dnia …………………………………………………………….………………   
 
Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie / negatywnie* złożony wniosek. 
 
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
                                                                                                ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….., dnia……………………. 
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Opinia Komisji Stypendialnej  
/wypełnia komisja/ 

 

Na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami z dnia …………………………………………..………   

 

Komisja Stypendialna opiniuje pozytywnie / negatywnie* złożony wniosek. 

 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………..…..  

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Niniejszy wniosek stanowi załącznik do protokołu, który zostanie sporządzony przez Komisję Stypendialną 

 i przedłożony do zatwierdzenia przez Burmistrza Borku Wlkp. 

 

Borek Wlkp., dnia ……………………. …………………………….…….. 

podpisy komisji 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE 

 

Celem zmotywowania dzieci i młodzieży szkolnej do nauki jest uchwalenie „Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski”  
przyznawanie stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Stypendia 
przyznawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Borek Wielkopolski, a także które promują Gminę Borek Wlkp. lub szkołę prowadzoną przez 
Gminę Borek Wlkp. poprzez naukę i osiągnięcia.O wysokości przyznawanego stypendium decydować 
będzie Burmistrz Borku Wlkp., uwzględniając wysokość środków zaplanowanych w budżecie oraz liczbę 
złożonych wniosków.Mając na uwadze zgłaszane postulaty podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
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