
Uchwała nr 295/XLV/2006
Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 sierpnia 2006 roku

w  sprawie:  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Wspierania  Edukacji  i 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży 

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity z 2004 r. - Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10a i 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. nr 
142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Powiat Wrzesiński tworzy Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży zwany dalej Programem.

§ 2.  Głównym celem programu jest wsparcie finansowe i  instytucjonalne edukacji i  rozwoju 

uczniów  poprzez  program  stypendialny,  nagrody  za  wybitne  osiągnięcia,  oferty  zajęć 

pozalekcyjnych i pomoc doradczą, świadczoną przez wychowawców, psychologów, pedagogów 

i  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  Powiatu 

Wrzesińskiego.

§ 3. Program określa następujące obszary oddziaływania:

1) wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Starosty 

Wrzesińskiego. Stypendia są skierowane do uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią 

ocen w poprzednim roku nauki,

2) wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez Nagrody 

Starosty  Wrzesińskiego  przyznawane  za  wybitne  osiągnięcia  naukowe,  społeczne, 

kulturalne itp.,

3) wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  wspieranie  edukacji  uzdolnionych  dzieci 

i młodzieży  poprzez  zajęcia  pozalekcyjne  realizowane  zgodnie  z zainteresowaniami 

i potrzebami uczniów,

4) wspieranie  zawodowe realizowane  poprzez  pomoc  doradczą  skierowaną  do  uczniów, 

stających przed koniecznością wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu. Zadanie to 

realizować  będą  w  szczególności  doradcy  zawodowi,  wychowawcy  i  odpowiedni 

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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§ 4. 1.  Programem objęci są uczniowie szkół, kształcący się w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Wrzesiński, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

2. Nagrody Starosty Wrzesińskiego określone w § 3 pkt 2 mogą być przyznane uczniom szkół, 

mających siedzibę na terenie Powiatu Wrzesińskiego, z wyłączeniem szkół podstawowych.

II. Zasady realizacji Programu

§ 5. Środki na realizację Programu określone są w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

§  6.  Dyrektorzy  szkół  i  placówek  zostają  powiadomieni  o  wysokości  środków  i  terminie 

składania wniosków. Informacje te przekazują nauczycielom i uczniom. 

§ 7. Osoby zainteresowane przystępują do realizacji programu poprzez:

1) złożenie wniosku przez wychowawcę ucznia ubiegającego się o Stypendium Starosty 

Wrzesińskiego, dyrektorowi szkoły do zaopiniowania,

2) złożenie wniosku przez wychowawcę, organizację szkolną i społeczną ubiegających się 

o Nagrodę Starosty dla ucznia/wychowanka.

3) złożenie  opracowanych  przez  nauczycieli  projektów  zajęć  pozalekcyjnych, 

kierowanych do uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi, 

dyrektorowi szkoły do zaopiniowania,

§  8.  Dyrektor  szkoły  opiniuje  złożone  wnioski  i  przekazuje  do  Starostwa Powiatowego we 

Wrześni.

§ 9. Dyrektorzy szkół przygotowując plany pracy szkoły uwzględniają problematykę wspierania 

zawodowego  uczniów.  Na  koniec  roku  szkolnego  dokonują  analizy  stopnia  realizacji  oraz 

skuteczności podjętych działań. Sprawozdanie i analizę przekazują do Starostwa Powiatowego 

we Wrześni w terminie do 15 lipca.

§  10.  Starosta  Wrzesiński  powołuje  Komisje  do  zaopiniowania  złożonych  wniosków 

i przedłożenia Zarządowi. 

§ 11. Zarząd Powiatu we Wrześni przyznaje środki, biorąc pod uwagę propozycje komisji.

§ 12.  Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zajęć pozalekcyjnych następuje na koniec roku 

szkolnego, nie później jednak niż 30 dni od daty odbycia ostatnich zajęć przyjętych do realizacji.

III. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Starosty Wrzesińskiego:
§ 13.  Stypendium przyznawane jest  na okres 10 miesięcy roku szkolnego, w kwocie 200 zł 

miesięcznie.

§  14.  Warunkiem  koniecznym  do  otrzymywania  stypendium  jest  uzyskanie  średniej  ocen 

w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, równej co najmniej 5,0.

§ 15. Wnioski zgodne ze wzorem ustalonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni składane są do 

dyrektora szkoły do 30 września. Dyrektor szkoły przekazuje zaopiniowane wnioski, w terminie 
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1  tygodnia  od  daty  otrzymania,  do  Starostwa  Powiatowego  we  Wrześni.  Opinia  zawiera 

w szczególności informację o aktywności społecznej, zachowaniu i środowisku ucznia.

§ 16.  Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do zaopiniowania złożonych wniosków. Komisja 

przedstawia propozycję przydziału stypendiów Zarządowi. 

§ 17. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendium na podstawie opinii Komisji.

§  18.  W  przypadku,  gdy  liczba  spełniających  kryterium  przekracza  kwotę  zaplanowaną 

w budżecie,  pierwszeństwo  w  otrzymaniu  stypendium  mają  osoby  o  najwyższej  średniej. 

W wypadku, gdy średnia ocen jest równa, o przyznaniu Stypendium decyduje Zarząd Powiatu na 

podstawie opinii dyrektora szkoły.

§ 19. Wręczenie Stypendium Starosty Wrzesińskiego następuje w sposób uroczysty. 

§ 20. Wypłaty Stypendium dokonuje szkoła.

§ 21. Po dokonaniu wypłaty Stypendium szkoła obciąża notą księgową Starostwo Powiatowe we 

Wrześni.

IV. Tryb i zasady przyznawania Nagrody Starosty Wrzesińskiego:
§ 22.  Nagrody mogą otrzymywać uczniowie, którzy w poprzednim semestrze roku szkolnego 

wykazali  się  wybitnymi  osiągnięciami  w dziedzinie  naukowej,  działalności  społecznej, 

kulturalnej  lub innej  –  w szczególności  laureaci  konkursów i  olimpiad szczebla  krajowego i 

międzynarodowego.

§ 23. Wysokość i formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) określa Zarząd Powiatu.

§ 24. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Wrzesińskiego dla ucznia mogą wystąpić: wychowawcy, 

dyrektorzy szkół, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne.

§ 25. Wnioski ze wzorem ustalonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni składane są do dyrektora 

szkoły do końca semestru, w którym uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia (nie później jednak, 

niż  do  końca  semestru  następnego).  Dyrektor  szkoły  w  terminie  2  tygodni  przekazuje 

zaopiniowane wnioski do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 26.  Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do zaopiniowania złożonych wniosków. Komisja 

przedstawia propozycję przydziału nagród Zarządowi. 

§ 27.  Zarząd  Powiatu we Wrześni  na  podstawie  opinii  Komisji  przyznaje  Nagrody Starosty 

Wrzesińskiego. 

§ 28. Wręczenie przyznanej Nagrody Starosty Wrzesińskiego odbywa się w sposób uroczysty. 

V. Tryb i zasady przyznawania środków na zajęcia pozalekcyjne:
§ 29. Projekty zajęć pozalekcyjnych mogą składać nauczyciele (zespoły nauczycieli).

§ 30. Projekty należy składać zgodnie ze wzorem wniosku ustalonym przez Zarząd Powiatu we 

Wrześni, do dyrektora szkoły w terminie do 30 września.
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§ 31. Dyrektor w terminie 2 tygodni opiniuje projekty i przekazuje do Starostwa Powiatowego 

we Wrześni.

§ 32.  Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do rozpatrzenia wniosków. Komisja przedstawia 

propozycję wniosków, które uzyskały akceptację Komisji do zatwierdzenia Zarządowi. 

§ 33. Zarząd Powiatu we Wrześni dokonuje podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 

realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne. 

VI. Postanowienia końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 

§ 35. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz
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