
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/606/18 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w Gminie Miasto Zgierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Mia-

sto Zgierz zwany dalej „Programem”. 

2. Jako formę realizacji Programu ustanawia się Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza za wybitne 

osiągnięcia w nauce dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz uczęszczających do: 

1) szkół podstawowych, szkół z oddziałami gimnazjalnymi, szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Zgierz; 

2) szkół podstawowych, szkół z oddziałami gimnazjalnymi i gimnazjów dotowanych przez Gminę Miasto 

Zgierz lub prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Celem Programu jest: 

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnosze-

nia wyników w nauce; 

2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień oraz 

do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy; 

3) zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym; 

4) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych i ich nagradzanie. 

§ 2. 1. Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce, zwane dalej „stypen-

dium edukacyjnym” jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez 

Prezydenta Miasta Zgierza. 

2. Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 12 miesięcy. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia edukacyjne określa corocznie w uchwale budżetowej 

Rada Miasta Zgierza. 

4. Wysokość stypendium edukacyjnego ustala Prezydent Miasta Zgierza. 

§ 3. 1. Stypendium edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń: 
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1) klasy VI-VIII szkoły podstawowej; 

2) oddziału gimnazjalnego; 

3) szkoły ponadpodstawowej. 

2. Przez wybitne osiągnięcia w nauce należy rozumieć uzyskiwanie wyróżniających wyników w nauce lub 

osiąganie innych sukcesów naukowych, które można udokumentować. 

3. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku uzyskał co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0; 

2) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej; 

3) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: 

a) jest finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora 

oświaty, 

b) jest finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu tematycznego, interdyscyplinarnego organizowa-

nego lub współorganizowanego przez kuratora oświaty, 

c) jest finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej o zasięgu ogólno-

polskim, olimpiady międzynarodowej, 

d) realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień, 

e) ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały może 

złożyć: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rodzic lub prawny opiekun ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

3) pełnoletni uczeń za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego powinien być: 

1) uzasadniony i zawierać szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia, o których mowa w  

§ 3, potwierdzonych stosownymi dokumentami; 

2) pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium edukacyjnego przyjmowane są od dyrektorów placówek w Wydziale 

Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza do 5 lipca danego roku. 

4. Wnioski rozpatruje się do 20 sierpnia danego roku. 

§ 5. 1. Obsługę administracyjno-organizacyjną realizuje Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta 

Zgierza. 

2. Do zadań Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza należy: 

1) przekazywanie informacji na temat zasad udzielania stypendiów edukacyjnych; 

2) przyjmowanie wniosków; 

3) weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 

§ 6. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium edukacyjnego oraz o jego wysokości decyduje 

Prezydent Miasta Zgierza, na podstawie opinii Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgie-

rza, zwanej dalej „komisją”. 

2. Prezydent Miasta Zgierza powołuje komisję w składzie: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Zgierza, wskazanych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekre-

acji, pełniących funkcję członków komisji, z których jeden jest przewodniczącym komisji; 
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2) jeden przedstawiciel Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza; 

3) dwóch przedstawicieli rad pedagogicznych szkół podstawowych wybranych spośród kandydatów wskaza-

nych przez szkołę danego typu; 

4) jeden przedstawiciel rad pedagogicznych szkół ponadpodstawowych wybranych spośród kandydatów 

wskazanych przez szkołę danego typu. 

3. Do zadań komisji należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego; 

2) przygotowanie propozycji wysokości stypendium edukacyjnego; 

3) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń. 

§ 7. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący. 

2. Do zadań przewodniczącego należy: 

1) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji oraz poinformowanie o tym pozostałych członków komisji; 

2) przewodniczenie posiedzeniom komisji. 

§ 8. 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co naj-

mniej połowy ustalonego składu komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma przewodniczący. 

3. O przyznaniu stypendium edukacyjnego Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia dyrektora szkoły, w któ-

rej uczeń pobierał naukę w momencie składania wniosku. 

§ 9. 1. Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do 

sierpnia roku szkolnego następującego po roku, w którym został złożony wniosek. 

2. Stypendium edukacyjne wypłacane jest w dwóch transzach; pierwsza - najpóźniej do 31 października 

danego roku, za okres od września do grudnia, druga - najpóźniej do 31 marca danego roku, za okres od stycz-

nia do sierpnia. 

3. Wypłat stypendium edukacyjnego dla uczniów, o których mowa w: 

1) § 1 ust. 2 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły - gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia; 

2) § 1 ust. 2 pkt 2 dokonuje Kasa Urzędu Miasta Zgierza - gotówką lub przelewem na rachunek bankowy 

wskazany we wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIII/297/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie usta-

lenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla 

uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z Nr 126, 

poz. 1261 i Nr 48, poz. 1456) zmieniona uchwałą Nr VII/99/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2667). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

Łódzkiego. 

§ 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy 

ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Radosław Gajda 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/606/18 

Rady Miasta Zgierza  

z dnia 27 marca 2018 r. 

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Rady Miasta Zgierza 

za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym ........../.......... 

Imię i nazwisko ucznia: 
 

 

PESEL ucznia: 
 

 

Imię i nazwisko matki: 
 

 

Imię i nazwisko ojca: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Nazwa i adres szkoły: 
 

 

Klasa: 
 

 

1. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
 

 

2. Ocena z zachowania: 
 

 

3. Opis aktywności i zaangażowania w życie szkoły lub społeczności lokalnej  
/w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku/: 
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4. Osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, olimpiadach 

przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych  
/w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki  
/w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku/: 
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6. Dorobek naukowy lub twórczy /w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wnioskodawca: 
 

 

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

                                    Data                                                            Czytelny podpis wnioskodawcy   

8. Opinia rady pedagogicznej: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                    Data                                                               Podpis przewodniczącego 

 

Przyznane stypendium edukacyjne proszę*:  
/zaznaczyć odpowiednią kratkę stawiając „X”/ 

 

wypłacić gotówką w Kasie Urzędu Miasta Zgierza 

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

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)  

po okazaniu dowodu osobistego. 

 
przekazać na rachunek bankowy 

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

(nazwa banku, numer rachunku bankowego) 

* szkół podstawowych, szkół z oddziałami gimnazjalnymi i gimnazjów dotowanych przez Gminę  

Miasto Zgierz lub prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. 
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Opinia Komisji:  
 

 

 

Propozycja wysokości stypendium: …..….........................................................zł ogółem. 
 

 

Członkowie komisji:                                                                                    Przewodniczący komisji: 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Data: 
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