
 

 

UCHWAŁA NR XXI/131/2020 

RADY POWIATU LEGNICKIEGO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, 

artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki” 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1327) Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Program stypendialny dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 

Powiat Legnicki. 

2. Celem Programu jest: 

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

podnoszenia wyników w nauce, sztuce i kulturze oraz w sporcie osiąganych przez uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Legnicki, 

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, tym samym ułatwienie  

im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury, 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich 

zainteresowań, umiejętności i zdolności; 

4) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Legnickiego w konkursach, zawodach i olimpiadach  

na szczeblach  ponad powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Program  

ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. 

§ 2. Stypendia przyznaje się w trzech kategoriach: 

1) naukowej - przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) artystycznej  - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinie sztuki lub kultury, 

3) sportowej - za osiągnięcia wysokich wyników w dyscyplinach sportowych. 

§ 3. Zasady udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej oraz 

sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki, ustala regulamin 

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/116/2020 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej 

i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki" 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: 

Aleksander Kostuń
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Załącznik do uchwały nr XXI/131/2020 

Rady Powiatu Legnickiego 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN 

„Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej 

i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki” 

§ 1. 1 Doceniając wkład ucznia włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz wybitne osiągnięcia 

artystyczne i sportowe ustanawia się stypendium Powiatu Legnickiego dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Legnicki i określa się zasady jego przyznania. 

§ 2. Ilekroć w załączniku jest mowa o: 

1) stypendium - rozumie się przez to Stypendium Starosty Legnickiego za wybitne wyniki i szczególne 

osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia artystyczne (kultura i sztuka) i sportowe, zwane dalej stypendiami; 

2) szkole - rozumie się przez to szkołę prowadzoną przez Powiat Legnicki, 

3) uczniach - rozumie się przez to uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki, 

4) konkursie - rozumie się przez to konkurs, olimpiadę, zawody; 

5) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin „Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 

przez Powiat Legnicki”. 

§ 3. 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie stypendium naukowego są uczniowie, którzy 

uzyskali w wyniku klasyfikacji końcoworocznej co najmniej średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

na poziomie: 

1) 5,0 w liceum ogólnokształcącym; 

2) 4,8 w technikum; 

3) 4,5 w szkole branżowej. 

2. Uczeń, który uzyskał średnią ocenę określoną w ust. 1 i dodatkowo tytuł laureata konkursu na szczeblu 

ponadpowiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym otrzyma dodatkowe punkty według 

następujących kryteriów: 

1) konkurs, olimpiada ponad powiatowa - 1 pkt; 

2) konkurs, olimpiada wojewódzka - 2 pkt; 

3) konkurs, olimpiada krajowa - 3 pkt; 

4) konkurs, olimpiada międzynarodowa - 4 pkt. 

3. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę przy wysokości przyznawanych stypendiów dla uczniów, którzy 

uzyskali co najmniej średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określoną w ust. 1. 

4. Stypendium artystyczne przyznawane będzie dla ucznia lub grupy uczniów za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie sztuki i kultury, którzy byli laureatami konkursów na szczeblu ponadpowiatowym, wojewódzkim, 

krajowym lub międzynarodowym. Wysokość stypendium uzależniona będzie od szczebla konkursu. 

5. Stypendium sportowe przyznawane będzie uczniowi lub grupie uczniów, którzy byli laureatami 

konkursów na szczeblu ponadpowiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Wysokość 

stypendium uzależniona będzie od szczebla konkursu. 

6. Niezbędnym warunkiem złożenia wniosku o stypendium naukowe, artystyczne i sportowe dla ucznia, jest 

uzyskanie przez niego co najmniej dobrej oceny z zachowania. 

§ 4. Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok szkolny ustala Zarząd 

Powiatu Legnickiego biorąc pod uwagę zaplanowane na ten cel środki finansowe w budżecie powiatu i kryteria 

określone w § 3. 

§ 5. Stypendium przyznaje się jednorazowo, po klasyfikacji końcoworocznej i wręcza w sposób uroczysty. 
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§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu występuje 

dyrektor szkoły. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

1) uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub sportowe, 

2) opinię wychowawcy klasy lub opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego o kandydacie. 

3. Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium składa się w biurze podawczym Starostwa 

Powiatowego w Legnicy w terminie: 

1) 1 dnia po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej dla uczniów ostatnich klas liceum 

i technikum, 

2) 1 dnia po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej dla uczniów pozostałych klas. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem. 

§ 7. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego. 

§ 8. Zarząd podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej i w mediach 

publicznych, z którymi współpracuje. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Powiatu 

Legnickiego swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z realizacją Regulaminu. 

§ 9. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła. Budżet szkoły, której uczniowi przyznano stypendium,  

jest zwiększany o kwotę środków na jego wypłatę. 
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Załącznik do Regulaminu 
„Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach:  

naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających  
do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki" 

W N I O S E K 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY LEGNICKIEGO 

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................. 

2. Szkoła i adres szkoły ................................................................................................................ 

3. Klasa/ profil klasy .................................................................................................................... 

4. Opis osiągnięć ucznia, w tym: 

- średnia ocen z klasyfikacji końcoworocznej ................................................................................. 

- osiągnięcia ucznia potwierdzone dyplomami lub innymi wiarogodnymi  dokumentami 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

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

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

Załączniki: 

1. Opinia wychowawcy klasy, opiekuna artystycznego lub sportowego ucznia. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia potwierdzone za zgodność      
z oryginałem. 

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

(data, podpis i pieczątka osoby składającej wniosek)  

  

O Ś W I A D C Z E N I E  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiat Legnicki - Starostwo Powiatowe w Legnicy 
danych osobowych zawartych   w niniejszym wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji - 
w celu otrzymania stypendium Starosty Legnickiego - zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO. Informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczone są na Stronie internetowej Powiatu 
Legnickiego: https://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce: Ochrona danych osobowych. 

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

(data, czytelny podpis pełnoletniego kandydata do stypendium lub rodziców, opiekunów 
prawnych małoletniego kandydata) 
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