
Uchwała Nr       Projekt 

Rady Powiatu w  Prudniku 

z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 

w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów. 

 

Na podstawie z art.12 pkt.10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       

( Dz. U.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;      

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Prudniku, uchwala 

co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się Stypendium Starosty Prudnickiego dla uzdolnionej młodzieży, uczącej się 

w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiatu Prudnicki. 

  

§ 2. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych osiągających wybitne 

wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne.  

 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa na dany rok 

uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Powiatu w Prudniku.  

 

§ 4. 1.   Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje dyrektorom szkół po 

        uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.  

 2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w  

        Prudniku w terminie: 

1) do dnia 31 stycznia za pierwszy semestr , 

2) do dnia 10 czerwca za drugi semestr.  

 

  § 5  Do stypendium nie może być zgłoszony uczeń otrzymujący stypendium Prezesa Rady 

   Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej. 

 

§ 6. 1.Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce uczniowi : 

1) laureatowi i uczestnikowi finału międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej 

     lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy,  

2) laureatowi finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego 

konkursu wiedzy,  



3) który uzyskał, w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, średnią ocen co 

najmniej 5,0,  

4) wykazującemu szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i 

     uzyskującemu w niej celujące oceny, a z pozostałych przedmiotów oceny co  

     najmniej dobre.  

  2.   Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia artystyczne uczniowi, który  

        osiąga dobre wyniki w nauce i posiada średnią ocen  w semestrze poprzedzającym  

        złożenie wniosku wynoszącą co najmniej 4,0;  

1) laureatowi, zdobywcy wyróżnienia i uczestnikowi finału międzynarodowego lub  

      ogólnopolskiego konkursu artystycznego,  

     2)   laureatowi wojewódzkiego konkursu artystycznego.  

   3.  Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który  

        osiąga dobre wyniki w nauce i posiada średnią ocen  w semestrze poprzedzającym  

        złożenie wniosku wynoszącą co najmniej 4;  

1) zdobywcy I, II lub III miejsca lub uczestnikowi finału ogólnopolskich zawodów 

sportowych,  

      2)  zdobywcy I, II lub III miejsca w wojewódzkich zawodach sportowych.  

   4. Warunkiem ubiegania sie o stypendium jest uzyskanie co najmniej dobrej ocen  z 

zachowania. 

 

§ 7. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za wyniki w 

nauce decydują w kolejności:  

  1) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim,  

 2) wyższa średnia ocen z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język polski, język 

obcy, historia, matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia, wyższa ocena z zachowania,  

 3) aktywna postawa i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego. 

 

§ 8. 1. Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:  

  1) opinię Rady Pedagogicznej,  

  2) uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzających  

   konkretne osiągnięcia kandydata w semestrze, za który przyznawane jest stypendium,  

  3) pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego ucznia) na 

     przekazanie stypendium, na wskazany we wniosku rachunek bankowy,  



3. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

 

§ 9. 1.Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium 

przeprowadza komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu, w składzie:  

   1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako przewodniczący,  

   2) przedstawiciel Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Prudniku,  

   3) przedstawiciel Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku.  

2. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.  

3. Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza Starosta  

Prudnicki.  

 

§ 10. 1. Wysokość stypendium w danym roku budżetowym określa Zarząd Powiatu.  

2. Stypendium przyznaje się uczniowi za osiągnięcia z poprzedniego  semestru.  

3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia 

wniosków przez Starostę.  

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Prudniku.  

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  


