UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523,
zm.) uchwala się, co następuje:

(Dz. U.
(Dz. U.
(Dz. U.
2000 r.
z późn.

§ 1. Określa się zasady wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia zawarte w:
1) Regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów –
mieszkańców Bytomia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Regulaminie programu stypendialnego Prezydenta Bytomia „Młode Talenty”, stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość indywidualnych nagród i stypendiów uzależniona
zaplanowanych na te cele w budżecie miasta w poszczególnych latach.

będzie

od

wysokości

środków

§ 3. Traci moc uchwała XL/529/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia, z późn. zm.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia....................2019 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD PREZYDENTA BYTOMIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
NAUKOWE DLA UCZNIÓW - MIESZKAŃCÓW BYTOMIA
1. Regulamin zawiera zasady przyznawania nagrody Prezydenta Bytomia oraz określa kryteria jej
przyznawania.
2. Nagroda jest indywidualna.
3. Nagroda przyznawana jest uczniom:
1) od klasy IV szkoły podstawowej;
2) klas gimnazjalnych w szkole podstawowej do wygaszenia;
3) szkół ponadpodstawowych;
4) szkół gimnazjalnych;
5) szkół ponadgimnazjalnych.
4. Nagroda przyznawana jest za:
1) znaczące osiągnięcia naukowe;
2) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach wojewódzkich, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
5. Przyznawanie nagród jest zarządzone przez Prezydenta Bytomia.
6. Nagroda wynosi od 500 zł do 2000 zł brutto i jest wypłaca jednorazowo w postaci świadczenia
pieniężnego lub nagrody rzeczowej o identycznej wartości.
7. Kandydaci do nagród muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) w klasyfikacji rocznej brak wyników poniżej oceny dobrej z poszczególnych przedmiotów;
2) cechują się wybitnymi udokumentowanymi osiągnięciami w przedmiotach należących do kręgu
zainteresowań;
3) z przedmiotów należących do kręgu zainteresowań kandydata osiągają udokumentowane wyniki bardzo
dobre lub celujące w bieżącym roku szkolnym;
4) posiadają udokumentowane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim lub międzynarodowym;
5) cieszą się dobrą opinią i uznaniem w środowisku szkolnym;
6) są mieszkańcami Bytomia.
8. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest:
1) pełnoletni uczeń;
2) przedstawiciel ustawowy;
3) dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody pełnoletniego ucznia lub przedstawiciela ustawowego.
9. Wnioski należy składać do 30 czerwca danego roku szkolnego w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Bytomiu.
10. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na
w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

miejskiej

stronie

internetowej

oraz

11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Nie odsyła się wniosków ani materiałów do nich dołączonych.
13. Rozpatrywanie wniosków przebiega w dwóch etapach:
1) weryfikacja wniosków;
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2) przedstawienie Prezydentowi Bytomia kandydatów oraz wybór kandydatów do nagrody.
14. W pierwszym etapie rozpatrywania wniosków Prezydent Bytomia powołuje komisję w celu weryfikacji
wniosków i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Bytomia;
2) trzech doradców metodycznych.
15. W drugim etapie rozpatrywania wniosków Prezydent Bytomia powołuje komisję stypendialną w celu
przedstawienia kandydatów oraz wyboru kandydatów do nagrody i wyznacza jej przewodniczącego. W skład
komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Bytomia;
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.
16. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Bytomia po zasięgnięciu opinii komisji na temat
złożonych wniosków, zawierającej wskazanie potencjalnych nagrodzonych uczniów oraz propozycję kwot
nagrody.
17. Prezydent Bytomia przyznaje lub odmawia przyznania nagrody w trybie decyzji administracyjnej,
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
18. W decyzji przyznającej nagrodę Prezydent Bytomia określa indywidualnie nagrodzonego ucznia oraz
kwotę nagrody.
19. O nagrodę można ubiegać się ponownie w kolejnych latach, po spełnieniu regulaminowych warunków.
20. Nagroda Prezydenta Bytomia wręczana
kalendarzowego, w którym została przyznana.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia....................2019 r.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO PREZYDENTA BYTOMIA "MŁODE TALENTY"
1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów oraz kontrolowania realizacji planu rozwoju
stypendysty i wypłacania środków finansowych.
2. Celem utworzenia stypendium jest wspieranie i rozwijanie wybitnie uzdolnionych
z rodzin o niskim statusie materialnym lub trudnej sytuacji rodzinnej – mieszkańców Bytomia.
3. Wysokość stypendium wynosi
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

od

200 zł

do

400 zł

brutto

miesięcznie

i jest

uczniów
wypłacane

4. Prezydent Bytomia przyznaje stypendium w formie wypłacanych przez 10 miesięcy środków finansowych
na pokrycie wydatków związanych z rozwojem talentu stypendysty, wynikających z zaakceptowanego planu
rozwoju (np. zakup pomocy naukowych, literatury, opłacenie udziału w kursach, warsztatach, obozach
naukowych, programach międzynarodowych oraz korzystanie z dodatkowych lekcji lub treningów).
5. Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych zgodnie z regulaminem, na okres zajęć
edukacyjno-wychowawczych w szkołach (od września do czerwca).
6. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest:
1) pełnoletni uczeń;
2) przedstawiciel ustawowy;
3) dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody pełnoletniego ucznia lub przedstawiciela ustawowego.
7. Kandydat do stypendium zobowiązany jest nawiązać i kontynuować w czasie pobierania stypendium
współpracę ze specjalistą w dziedzinie swoich uzdolnień, zwanym dalej Opiekunem Talentu.
8. Opiekun Talentu m.in. pomaga opracować plan rozwoju talentu kandydata i wydatkowania przez
stypendystę środków finansowych w celu zwiększenia efektywności w rozwoju talentu, nadzoruje to
wydatkowanie i wspólnie ze stypendystą po pięciu i dziesięciu miesiącach otrzymywania świadczenia pisemnie
zawiadamia naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego o stopniu zrealizowania planu rozwoju
i wydatkowania otrzymanych środków.
9. O stypendium można ubiegać się w kolejnych latach, po ponownym spełnieniu warunków.
10. W sytuacjach określonych niżej Prezydent Bytomia zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat
przyznanego stypendium:
1) niedostarczenie udokumentowanego sprawozdania za okres pięciomiesięczny;
2) wydatkowanie przyznanych środków
z naczelnikiem Wydziału Edukacji.

niezgodnie

z projektem,

bez

wcześniejszego

uzgodnienia

11. Stypendia przyznawane są uczniom:
1) od klasy IV szkoły podstawowej;
2) klas gimnazjalnych w szkole podstawowej do wygaszenia;
3) szkół gimnazjalnych;
4) szkół ponadpodstawowych;
5) szkół ponadgimnazjalnych.
12. Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) z przedmiotów należących do kręgu zainteresowań kandydata osiągają udokumentowane wyniki bardzo
dobre lub celujące w bieżącym roku szkolnym;
2) posiadają w dziedzinie swoich uzdolnień udokumentowane osiągnięcia z okresu od lipca roku
kalendarzowego poprzedniego do czerwca danego roku na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym;
3) aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych związanych z ich talentem;
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4) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę
nie przekracza dwukrotnej kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej – netto) lub
rodzinnej (występuje: sieroctwo, wielodzietność, przewlekłe choroby, niepełnosprawność, patologie
w rodzinie i inne).
13. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) udokumentowane bardzo dobre lub celujące wyniki bieżące – końcoworoczne z przedmiotów należących
do kręgu zainteresowań kandydata;
2) rekomendacje ze szkoły wystawione przez dyrektora (informacje dotyczące kandydata: opis sytuacji
rodzinnej i szkolnej, cechy osobowości, uzdolnienia, plany na przyszłość);
3) imienną zgodę Opiekuna Talentu;
4) plan rozwoju talentu kandydata i wydatkowania środków finansowych programu stypendialnego „Młode
Talenty”;
5) oświadczenie przedstawiciela ustawowego o sytuacji materialnej i rodzinnej kandydata;
6) wszelkie zaświadczenia o dochodach rodziców/opiekunów prawnych np. z zakładu pracy, zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób niepracujących, inne dokumenty potwierdzające
wysokość dochodów, decyzje o przyznaniu zasiłku, renty lub emerytury i inne.
14. Wnioski należy składać do 30 czerwca danego roku szkolnego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w
Bytomiu.
15. Obowiązujący wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na
miejskiej stronie internetowej oraz w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
16. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
17. Nie odsyła się wniosków ani materiałów do nich dołączonych.
18. Rozpatrywanie wniosków przebiega w dwóch etapach:
1) weryfikacja wniosków;
2) przedstawienie Prezydentowi Bytomia kandydatów oraz wybór kandydatów na stypendystów.
19. W pierwszym etapie rozpatrywania wniosków Prezydent Bytomia powołuje komisję w celu weryfikacji
wniosków i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Bytomia;
2) trzech doradców metodycznych.
20. W drugim etapie rozpatrywania wniosków Prezydent Bytomia powołuje komisję w celu weryfikacji
wniosków i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Bytomia;
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.
21. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Bytomia po zasięgnięciu opinii komisji na temat
złożonych wniosków, zawierającej wskazanie potencjalnych stypendystów oraz propozycję kwot stypendiów.
22. Prezydent Bytomia przyznaje lub odmawia przyznania stypendium w trybie decyzji administracyjnej,
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
23. W decyzji przyznającej stypendium Prezydent Bytomia określa indywidualnie stypendystę oraz
wysokość przyznanego stypendium.
24. Stypendium wręczane będzie nie później niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym zostało
przyznane.
25. Przyznane środki finansowe będą przekazane na osobiste konto bankowe, wskazane przez
pełnoletniego stypendystę lub przedstawiciela ustawowego.
26. Opiekun Talentu wraz ze stypendystą zobowiązani są do złożenia dwóch udokumentowanych
sprawozdań (pierwszego do 31 stycznia, drugiego do 30 czerwca danego roku). Sprawozdanie powinno
zawierać opis postępów w rozwoju talentu stypendysty, informacje na temat realizacji planu rozwoju talentu
oraz zestawienie wydatków ze środków finansowych otrzymanych w ramach stypendium.

Id: 7E2F9A05-663E-4E9E-90FD-1757340F9130. Projekt

Strona 5

27. Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione kopie rachunków lub faktur potwierdzające wydatki
stypendysty.
28. W przypadku, gdy złożone dowody poniesienia wydatków opiewają na kwotę wyższą niż miesięczna
wysokość przyznanego stypendium, mogą one być uwzględnione jako dowody poniesienia wydatków
w kolejnych miesiącach, na które stypendium przyznano, zgodnie z wydaną decyzją. Zasada ta dotyczy części
wydatków przewyższającej miesięczną wysokość stypendium.
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UZASADNIENIE
Kilkuletnie doświadczenia w zakresie wykonania uchwały w sprawie zasad wsparcia edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia wskazują na potrzebę wprowadzenia zaproponowanych zmian. Z
powodu wejścia w życie Uchwały nr LVI/734/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
młodzi sportowcy mogą być uhonorowani za sportowe sukcesy na podstawie odrębnej kategorii stypendium. W
poprzednich latach wystąpiły sytuacje, w których wybitni młodzi sportowcy dokumentujący się osiągnięciami
międzynarodowymi, ze względu na skromniejsze wyniki w nauce, nie mogli być uhonorowani wyłącznie za
sportowe sukcesy.
Dzieci i młodzież szczególnie zdolna ma niepowtarzalne potrzeby i możliwości, a zaproponowane
zmiany pozwolą na indywidualne podejście do ich sukcesu. Dlatego zrezygnowano z zespołowej nagrody, a
wskazano na wzmocnienie indywidualnego charakteru osiągnięć i wsparcie konkretnego ucznia lub studenta w
świetle jego osobistych predyspozycji, dokonań, możliwości i sytuacji szkolno-rodzinnej. W zakresie
dotychczasowych nagród zespołowych niejednokrotnie gubiły się jednostki wybitne. Sukces zespołu nie
zawsze towarzyszył spełnianiu indywidualnych kryteriów formalnych i merytorycznych przez wszystkich
członków zespołu. Zatem teoretycznie taka forma nagrody istniała, a praktycznie była trudna do zdobycia ze
względów niespełnienia przez wszystkich członków zespołu wymogów regulaminowych np. nie wszyscy byli
mieszkańcami Bytomia lub nie wszyscy odnosili wystarczające sukcesy w nauce itd. Zdarzało się, że ze
względu na te same kryteria w stosunku do całej nominowanej grupy, pojedynczy jej członkowie, ze względów
formalnych, przekreślali szanse całego zespołu. Podkreśla to właśnie indywidualny charakter nagrody czy
stypendium.
Wysokie, zdumiewające osiągnięcia, zaskakujące zainteresowania młodzieży, poziom osiągnięć oraz
nakład pracy kandydatów powinien się przekładać na bardziej elastyczne kryteria i dostępne dla zróżnicowanej
grupy kandydatów. W tym celu dodano do wykazu kandydatów do nagród uczniów policealnych szkół
młodzieżowych. Zdolna i pracowita młodzież Bytomia to przyszłość tego miasta i z pewnością w dorosłym
życiu doceni wsparcie władz w ich szkolnych wysiłkach oraz odda swój kapitał intelektualny, kulturalny i
sportowy na jego rzecz. Dzięki zaproponowanym zmianom liczba wniosków zawierających duże sukcesy,
wysokie wyniki w nauce, efekty różnych aktywności młodzieży może być większa, co jest optymistycznym i
satysfakcjonującym symptomem społecznym, który należy wzmacniać i dowartościować. Zaproponowane
zmiany są oczekiwane, zasadne i racjonalne społecznie.
Uregulowanie zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży umożliwi sprawne i obiektywne
wyłonienie indywidualnych kandydatów do nagród i stypendiów.
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