Uchwała Nr …………….. 2016

Rady Miasta Przemyśla
z dnia .......................... 2016r.

w sprawie utworzenia ,,Przemyskiego systemu pracy na uzdolnieniami
uczniowskimi ”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.), art.90t ust.1 pkt.2,
ust, 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zm.).
§1
Tworzy się ,, Przemyski system pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi”, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Załącznik do Uchwały Nr .........................
Rady Miasta Przemyśla
z dnia ............. 2016 roku.

Przemyski system pracy nad uzdolnieniami
uczniowskimi
Termin wdrażania :
Sukcesywnie począwszy od 1 września 2016 roku.

Zespół koordynujący złożony z przedstawicieli:
Urzędu Miasta Przemyśla, Młodzieżowego Dom Kultury w Przemyślu, Podkarpackiego Kuratorium
Oświaty, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Przemyślu.
Zadaniem zespołu będzie : koordynacja przebiegu i ewaluacja systemu.

Miejski system pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi obejmuje następujące
działania:
Ocenę stanu zdrowia i możliwości ucznia.

Stypendia uczniowskie
Preorientację zawodową uczniów.
Obozy szkoleniowo-naukowe.
Miejski system doskonalenia nauczycieli.
Ofertę zajęć wspomagających.
Szczegóły zakres, założenia organizacyjne, formy działań, terminy i sposób naboru, rekrutacji
w drodze zarządzenia określi Prezydent Miasta.

Główne kierunki wsparcia i doskonalenia nauczycieli w obszarach
Diagnoza działań nauczyciela –PPP
Ocenianie kształtujące- PCEN
Indywidualne programy i toki nauki.
Kompetencje kluczowe.
Grupy wsparcia nauczyciela.
Edukacyjna Wartość Dodana.

Działania szkół i przedszkoli – szkolne systemy ucznia zdolnego
Diagnoza predyspozycji ucznia począwszy od przedszkola
Indywidualne toki i programy nauki
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz pozaszkolne.
Grupy wsparcia ucznia.
Konkursy .
Promocja ucznia zdolnego

Uczelnie współpracujące w tworzeniu i monitorowaniu systemu:
Wyższa Szkoła Wschodnio - Europejska w Przemyślu
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
AGH, Politechnika Krakowska ….

Promocja ucznia zdolnego
Nagrody i wyróżnienia wręczane podczas „Przemyskiej Gali Ucznia Zdolnego”
Portal Miasta Przemyśla , Nasz Przemyśl
Galeria ucznia zdolnego w UM
Zakładka na stronie WWW UM

Partnerzy :
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu , Miejskiego Dom Kultury w Przemyślu, Miejski
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu, przedsiębiorstwa ,
osoby prawne i fizyczne.

Źródła finansowania :
Budżet Miasta Przemyśla oraz inne źródła w tym: dotacje i darowizny zewnętrzne –np. Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci , RPO WP.

Uchwała Nr …………….. 2016
Rady Miasta Przemyśla
z dnia .......................... 2016r.
w sprawie utworzenia ,,Przemyskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje
uzdolnienia ”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.), art.90t ust.1 pkt.2,
ust, 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zm.).
§1
Tworzy się ,, Przemyski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia ”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Załącznik do Uchwały Nr .........................
Rady Miasta Przemyśla
z dnia ............. 2016 roku.
,,Przemyski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje
uzdolnienia ”
Rozdział I Cele systemu:
1. Realizacja uchwały Rady Miasta Przemyśla z dnia .....................
2. Pomoc uczniom pracującym nad swoimi uzdolnieniami osiągającymi szczególne

wyniki.
3. Zachęcanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.
4. Uzyskanie efektu wzrostu życiowych aspiracji i aktywności edukacyjnej u uczniów.
5. Zachęcanie uczniów do promowania i reprezentowanie Miasta w konkursach,

olimpiadach i zawodach
międzynarodowym.

na

szczeblu

regionalnym,

ogólnopolskim

lub

Rozdział II. Zasady ogólne :
1. Tworzy się Przemyski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje

uzdolnienia , zwany dalej ,,systemem” w celu wspierania uczniów wykazujących się
pracą nad uzdolnieniami osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub
kulturze.
2. System obejmuje uczniów uczęszczających do szkół gminy miejskiej Przemyśl.
3. Stypendium lub wsparcie szkoleniowe może być przyznane uczniom szkół
publicznych i niepublicznych :
a. szkół podstawowych w klasach IV – VI,
b. gimnazjum,
c. szkół ponadgimnazjalnych.
4. Stypendia przyznawane są uczniom indywidualnie .
5. Stypendia przyznawane są na rok szkolny.
6. System obejmuje dwa rodzaje stypendiów :

a. za szczególne wyniki w nauce,
b. za wybitne osiągnięcia.
Rozdział III. Kryteria przyznawania stypendium.

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniom, którzy spełniają

wszystkie z wymienionych kryteriów:
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali co najmniej wyróżniającą ocenę z zachowania oraz średnią ocen
co najmniej .........
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają

wszystkie z wymienionych kryteriów:
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole, mają co najmniej 80% obecności
na lekcjach,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen
co najmniej 4,75.
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,
d. uzyskali miejsca I-III w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, lub
zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad ( Dz.U.z 2002r., nr 13, poz.125 oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 października 2001r.w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży(Dz.U. z 2001r.,nr 128,poz.1416).
3. W przypadku dokonania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych
szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.
Rozdział IV. Tryb przyzwania stypendiów:
1. Uczeń na podstawie niniejszej uchwały może uzyskać jedno stypendium na dany okres.
2. Dyrektor szkoły składa do Prezydent Miasta Przemyśla wniosek wraz załącznikami o
przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla
Załączniki kserokopie dokumentów ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły):
a. stwierdzających wyniki w nauce lub inne osiągnięcia o których mowa w Rozdziale III pkt.1
i 2,
b. potwierdzenie oceny z zachowania,
c. opinię nauczyciela wychowawcy lub opiekuna specjalisty w dziedzinie, w której uczeń
osiąga sukcesy,
3. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w wydziale właściwym ds. edukacji w
terminie do dnia 30 września lub 31 stycznia danego roku szkolnego.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Przemyśla po pozytywnym zaopiniowaniu
zgodności z kryteriami przez merytorycznego pracownika wydziału właściwego ds. edukacji.
Rozdział V Wypłata stypendium.
1. Stypendia przyznaje się na okres roku lub półrocze , roku szkolnego następującego po

roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania z wyjątkiem
absolwentów gimnazjum, którym stypendium przyznane jest i wypłacane w formie
rocznego jednorazowego świadczenia pieniężnego.
2. Stypendium, wypłacane jest w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez rodzica ( opiekuna prawnego) ucznia.
3. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku:
a. skreślenia z listy uczniów,
b. rezygnacji ucznia ze szkoły,
c. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy
zachowania,
d. podjęcia przez ucznia nauki w szkole poza Przemyślem,
e. rezygnacji ucznia ze stypendium.

4. Stypendium wstrzymuje się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu,

w którym wystąpiła przesłanka wymieniona w pkt. 3.
5. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do poinformowania Prezydent Miasta Przemyśla
o zaistnieniu przesłanek wymienionych w pkt.3.
Rozdział VI Postanowienia końcowe.
1. Wielkość środków przyznanych na finansowanie stypendiów ustalana będzie w

budżecie Miasta Przemyśla.
2. Wysokość stypendium określi Prezydent Miasta Przemyśla w stosownym
Zarządzeniu.

