
UCHWAŁA NR VIII/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 
Wieliczka im. Jana Pawła II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tj.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Załącznik do uchwały Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z 26 maja 2011 r. w sprawie Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II otrzymuje brzmienie 
zgodne z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/77/2015

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
§ 1.

Postanowienia Ogólne

1. Przyjmuje się Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana 
Pawła II w celu poprawy warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcenia dzieci do zdobywania wiedzy 
i doskonalenia swoich umiejętności. Realizacja Programu powinna sprzyjać rozwijaniu talentów 
i zainteresowań, pobudzaniu twórczego myślenia i mobilizacji do dalszej pracy nad sobą.

2. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności 
i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami 
edukacyjnymi, artystycznymi lub społecznymi.

3. Formami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów są:

1) Nagroda Edukacyjna Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II zwana dalej Nagrodą Edukacyjną;

2) Stypendium Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II zwane dalej Stypendium Edukacyjnym;

3) List Gratulacyjny dla najlepszego ucznia szkoły z nagrodą rzeczową.

4. Nagrodę Edukacyjną i/lub Stypendium Edukacyjne przyznaje się za:

1) wyniki w nauce – uczniom szóstych klas szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów;

2) osiągnięcia artystyczne – uczniom szkół artystycznych.

5. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania dwóch stypendiów tj. stypendium naukowego i artystycznego 
organ przyznający stypendia uwzględniając charakter osiągnięć uprawnionego przyznaje tylko jeden rodzaj 
pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym.

6. Nagroda Edukacyjna może zostać przyznana uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Wieliczka lub dotowanej przez Gminę Wieliczka na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się z dniem 
31 sierpnia.

7. Nagrodę Edukacyjną uczeń może otrzymać tylko jeden raz. Uczniowi, któremu przyznano Nagrodę może 
również być przyznane Stypendium Edukacyjne.

8. Przyznaje się nie więcej niż dwie Nagrody Edukacyjne.

9. Stypendium Edukacyjne przyznaje się uczniowi będącemu mieszkańcem Gminy Wieliczka za osiągnięcia 
uzyskane w roku szkolnym, który kończy się z dniem 31 sierpnia.

10. Przyznaje się do dziesięciu Stypendiów za wyniki w nauce i do dziesięciu Stypendiów za osiągnięcia 
artystyczne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła może zaproponować przyznanie liczby 
stypendiów ponad ustalony limit.

11. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) laureacie – rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w olimpiadzie, konkursie lub 
turnieju zajął miejsca od 1 do 3;

2) finaliście – rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w olimpiadzie, 
konkursie lub turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów wiedzy lub zawodów 
artystycznych.
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§ 2. 

Nagroda Edukacyjna Gminy Wieliczka

1. Nagroda Edukacyjna Gminy Wieliczka za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne 
może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uczęszcza do szkoły prowadzonej lub dotowanej przez Gminę Wieliczka;

2) jest laureatem:

a) olimpiady – finału centralnego (zawodów trzeciego stopnia) przeprowadzonej zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn.zm.) lub

b) olimpiady – finału ogólnopolskiego (trzeciego etapu) przeprowadzonej zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół 
i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1346).

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła może zaproponować przyznanie Nagrody Edukacyjnej 
z tytułu innych wybitnych osiągnięć edukacyjnych lub artystycznych. Przedstawienie takiej propozycji musi 
zostać przez Kapitułę umotywowane.

§ 3. 

Stypendium Edukacyjne im. Jana Pawła II za wyniki w nauce

Stypendium Edukacyjne im. Jana Pawła II za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia 
łącznie następujące kryteria:

1) jest mieszkańcem Gminy Wieliczka;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres na który ma być przyznane Stypendium 
uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:

a) 5,0 – w przypadku uczniów szóstych klas szkół podstawowych;

b) 4,8 – w przypadku uczniów gimnazjów;

c) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

d) średnie określone w pkt a) i b) oraz ocenę zachowania określoną w pkt c) stosuje się odpowiednio do 
uczniów ogólnokształcących szkół artystycznych, w których kandydaci realizują z przedmiotów 
ogólnokształcących program klasy szóstej szkoły podstawowej lub program szkoły gimnazjalnej;

3) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady (co najmniej drugiego stopnia – zawodów okręgowych) lub 
konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzanego przez 
wojewódzką komisję konkursową powołaną przez kuratora oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 1252 z późn.zm.).

§ 4. 

Stypendium Edukacyjne im. Jana Pawła II za osiągnięcia artystyczne

Stypendium Edukacyjne im. Jana Pawła II za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który 
spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest mieszkańcem Gminy Wieliczka;

2) jest uczniem szkoły artystycznej;

Id: 73A768B6-8E54-4746-A410-6C059E0F774B. Podpisany Strona 3 z 6



3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres na który ma być przyznane Stypendium 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych średnią ocen co najmniej 5,0;

4) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady (co najmniej drugiego etapu – eliminacji ponadwojewódzkich), 
konkursu lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1346), konkursie międzynarodowym odbywającym się poza granicami 
państwa, lub konkursie na szczeblu międzynarodowym organizowanym przez Gminę Wieliczka.

§ 5. 

Zasady i tryb przyznawania Nagród i Stypendiów Edukacyjnych

1. Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej i/lub Stypendium Edukacyjnego składa rodzic lub opiekun prawy 
ucznia. Wniosek składa się do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce do dnia 31 sierpnia.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia i jego rodziców,

3) nazwę szkoły oraz klasę do której uczęszcza uczeń,

4) opinię rady pedagogicznej,

5) uzasadnienie wniosku,

6) oświadczenie o niepobieraniu stypendium tego samego rodzaju z innego źródła.

3. Wzory wniosków, Nagrody i Stypendium określa Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w drodze zarządzenia.

4. Jeżeli na dzień złożenia wniosku rodzic ucznia oświadczy, iż uczeń na kolejny rok szkolny ma przyznane 
analogiczne stypendium edukacyjne lub artystyczne z innego źródła, wówczas świadczenie pomocy 
motywacyjnej udzielanej z budżetu Gminy Wieliczka nie jest przyznawane.

5. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych wyników w nauce 
lub osiągnięć artystycznych. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia uwierzytelnia za zgodność z oryginałem 
dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

6. Nagrodę Edukacyjną przyznaje się na okres roku szkolnego. Wypłacana jest jednorazowo po przyznaniu. 
Wypłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego.

7. Stypendium Edukacyjne przyznaje się na okres roku szkolnego. Jest wypłacane w miesięcznych ratach 
przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego.

8. Weryfikacja formalna złożonych wniosków dokonywana jest przez Kierownika Wydziału właściwego ds. 
edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

9. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła, która sporządza protokół z posiedzenia zawierający 
propozycję przyznania Nagród Edukacyjnych i Stypendiów Edukacyjnych wraz z odpowiednimi kwotami 
udzielanej pomocy w ramach ustalonego dla zadania budżetu.

10. W skład Kapituły wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej lub upoważniona przez niego osoba,

2) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. edukacji,

3) Dziekan Dekanatu Wieliczka Wschód lub upoważniona przez niego osoba,

4) Dziekan Dekanatu Wieliczka Zachód lub upoważniona przez niego osoba,

5) Kierownik Wydziału właściwego ds. edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

11. Nagrody Edukacyjne i Stypendia Edukacyjne przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na wniosek 
Kapituły. Decyzja Burmistrza dokonana jest w drodze zarządzenia.
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12. O przyznaniu świadczenia powiadamia się wnioskodawcę.

13. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. Nagrody Edukacyjne i Stypendia Edukacyjne wręczane są uroczyście podczas gminnych obchodów Dnia 
Papieskiego.

§ 6. 

Zasady i tryb przyznawania Listu Gratulacyjnego

1. List Gratulacyjny dla najlepszego ucznia szkoły może być przyznany uczniowi, który spełnia łącznie 
następujące kryteria:

1) uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Gminę Wieliczka lub dotowanej przez Gminę Wieliczka na 
podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka;

2) aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów i osób, 
w szczególności: w samorządzie uczniowskim, wolontariacie, harcerstwie i innych;

3) osiąga wysokie wyniki w nauce;

4) zwycięża lub zajmuje premiowane miejsca w konkursach edukacyjnych lub artystycznych;

5) został wytypowany do wyróżnienia przez radę pedagogiczną szkoły.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia w formie Listu Gratulacyjnego składa dyrektor szkoły. Wnioski składa się 
do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce niezwłocznie po klasyfikacji rocznej nie później niż do dnia 
20 czerwca.

3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia i jego rodziców,

3) nazwę szkoły oraz klasę do której uczęszcza uczeń,

4) dołączoną kopię uchwały rady pedagogicznej wskazującej na wytypowanie ucznia do wyróżnienia.

4. Wzór wniosku i Listu Gratulacyjnego określa Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w drodze zarządzenia.

5. Weryfikacja formalna złożonych wniosków dokonywana jest przez Kierownika Wydziału właściwego 
ds. edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

6. List Gratulacyjny przyznawany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i wraz z nagrodą rzeczową 
wręczany jest podczas uroczystego spotkania władz Gminy Wieliczka z uczniami i rodzicami.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

W oparciu o art. 90 t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), w dniu 26 maja 2011 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła
II. Zasady przyznawania pomocy muszą nadążać za oczekiwaniami i odpowiadać na potrzeby uczniów. Dlatego
w celu upowszechnienia dostępności wsparcia o charakterze motywacyjnym, przyjęcia nowych form wsparcia
uczniów oraz rozgraniczenia zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych i artystycznych, uwzględniając w tym
zakresie stanowisko Kapituły Programu, postanawia się o wprowadzeniu zmian w dotychczas funkcjonującym
Programie. Uchwała jest zarazem hołdem jaki wieliccy Radni pragną złożyć ku uczeniu wydarzeń związanych
z Kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II. Biorąc pod uwagę powyższe względy zachodzi konieczność podjęcia
niniejszej uchwały.
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