
 

 

UCHWAŁA NR XII/134/20 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 31 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 4 Zał. nr 1 do uchwały nr XVI/149/13 

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/53/19 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu 

Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży (Dz. U. 

Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3256) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz  

od dnia, w którym składany jest wniosek;”; 

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz  

od dnia, w którym składany jest wniosek;”; 

3) w § 9 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego 

roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek podpisane przez rodzica/opiekuna 

prawnego lub pełnoletniego ucznia.”; 

4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Punkty (B) Komisja przyznaje za osiągnięcia w kategorii, której dotyczy wniosek, według zasad 

oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1. Uczeń we wniosku przedstawia maksymalnie 15 osiągnięć 

dla niego najistotniejszych.”; 
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5) załącznik nr 1 do uchwały wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego: 

P. Chmurzyński
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/134/20 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

Punkty za szczególne osiągnięcia uzyskane przez 

Wnioskującego o Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 

1. Komisja przyznaje punkty za dany szczebel osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego. 

2. Punkty przyznawane są po przeliczeniu puli punktów roboczych dla osiągnięć indywidualnych: 

1) naukowych uzyskanych w konkursach, turniejach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach o charakterze 

niekomercyjnym, których celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego 

myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze 

przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, 

organizowanych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie danego przedsięwzięcia; 

2) artystycznych; 

3) sportowych uzyskanych we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe; według 

poniższej tabeli: 

Szczebel 

osiągnięcia 
Osiągnięte 

miejsce 

Liczba punktów  
roboczych za osiągnięcia 

 

Kategoria 
Przedział punktów 

roboczych 

Liczba 

punktów za 

osiągnięcia  
indywidualn

e 
pozostałe 

Międzynarodowy 

I-III 80 60 

Naukowa 

powyżej 120 6 
101-120 5 

IV-X 50 35 
81-100 4 
61-80 3 

poniżej X 30 20 
41-60 2 
20-40 1 

Ogólnopolski 

I-III 50 35 

Artystyczna 

powyżej 90 6 
76-90 5 

IV-X 30 20 
61-75 4 
46-60 3 

poniżej X 20 15 
31-45 2 
15-30 1 

Wojewódzki 
I-III 30 20 

Sportowa 

powyżej 500 6 
IV-X 20 15 401-500 5 

Powiatowy/ 
Gminny 

I-III 5 3 
301-400 4 
201-300 3 

Powołanie/ 
 reprezentacja 

Kadry 

Narodowej 150 X 101-200 2 
Wojewódzki

ej 
50 X 50-100 1 

4) pozostałe osiągnięcia naukowe i sportowe punktowane są jak za szczebel osiągnięcia powiatowy/gminny; 

5) w przypadku uzyskania więcej niż jednego osiągnięcia z tych samych zawodów, turnieju, konkursu, 

olimpiady lub wydarzenia odbywających się w jednym czasie wnioskujący może przedstawić maksymalnie 

2 osiągnięcia dla niego najistotniejsze. 

3. Za tytuł laureata przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce I-III. 

4. Za tytuł finalisty przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce IV-X. W roku szkolnym 

2019/2020 uzyskanie od dnia 26 marca 2020 r. tytułu finalisty traktowane jest jak uzyskanie tytułu laureata. 

5. Za miejsce I-III w eliminacjach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim przyznawana  

jest połowa liczby punktów roboczych przypadających dla danego szczebla osiągnięcia. 

6. Za osiągnięcia sportowe klasyfikowane jedynie w ogólnopolskich rankingach, będących oficjalną 

klasyfikacją zawodników, przyznawane jest 50 punktów roboczych za miejsce I-III, wyłącznie w przypadku 

potwierdzenia osiągnięcia przez prowadzący zawodnika klub sportowy. 
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7. Wyróżnienie za uczestnictwo nie jest punktowane. 

8. W przypadku niejednoznacznego zapisu na dokumencie potwierdzającym osiągnięcie, wymagany  

jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez 

ucznia/zawodnika miejsce i termin wydarzenia (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego 

związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego 

upoważnienia). 
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