DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 2 października 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
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Data: 02.10.2017 12:05:32

UCHWAŁA NR XL/372/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne
osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.
poz. 486 z późn. zm.1)) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.2)) w związku z uchwałą Nr XXVII/247/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego, Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne
osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Województwa Podlaskiego, zawarte w Regulaminie udzielania stypendiów za szczególne osiagnięcia w nauce,
zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa w § 1, ustalana jest
corocznie w budżecie Województwa Podlaskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach
Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3718).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

1)

Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260,
z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475
2)
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169,
z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292
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Załącznik do Uchwały Nr XL/372/17
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 25 września 2017 r.
REGULAMIN
udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podlaskiego,
2) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego,
3) szkole – należy przez to rozumieć znajdującą się na obszarze Województwa Podlaskiego szkołę publiczną
lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawową, gimnazjalną, ponadgimnazjalną,
4) szczególnych osiągnięciach w nauce – należy przez to rozumieć następujące łączne osiągniecia
ucznia/uczennicy w roku szkolnym poprzedzajacym rok ubiegania się o stypendium: średnia ocen na
koniec roku szkolnego co najmniej 5,00 oraz uzyskanie co najmniej trzykrotnie tytułu laureata
konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewodzkim lub uzyskanie co najmniej
jednokrotnie tytułu laureata konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub
międzynarodowym,
5) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane
z budżetu Województwa Podlaskiego,
6) stypendyście – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium,
7) roku szkolnym – należy przez to rozumieć rok szkolny zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
8) konkursach, turniejach i olimpiadach – oznacza to konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
§ 2. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce
określone w niniejszym Regulaminie, uzyskane w poprzednim roku szkolnym przez ucznia/uczennicę szkoły
znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego.
§ 3. Pula środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie
Województwa Podlaskiego.
§ 4. Stypendia przyznawane są w wysokości nie niższej niż 400 zł miesięcznie, za okres 10 miesięcy nauki
w poprzednim roku szkolnym i są wypłacane jednorazowo.
§ 5. Listę stypendystów, którym przyznano stypendim podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej
umieszczenie na portalu informacyjnym województwa podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl ; w dziale
Edukacja.
WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§ 6. Stypendium otrzymuje osoba, która w poprzednim roku szkolnym, będąc uczniem szkoły znajdującej
się na obszarze Województwa Podlaskiego, uzyskała łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00,
2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim
lub
co
najmniej
jednokrotnie
laureatem
konkursu/olimpiady/turnieju
na
szczeblu
ogólnopolskim/międzynarodowym.
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§ 7. W przypadku gdy pula środków przeznaczonych na stypendia, o której mowa w § 3 nie wystarcza na
przyznanie stypendiów wszystkim osobom spełniającym kryteria określone w § 6, tworzy się ranking
szczególnych osiągnięć w nauce osób spełniających kryteria określone w § 6. Stypendia wówczas przyznaje się
w oparciu o ten ranking, poczynając od miejsca najwyższego w dół, aż do wyczerpania środków. Ranking,
o którym mowa podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na portalu informacyjnym
Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w dziale Edukacja; który jest jednocześnie listą
stypendystów, którym przyznano stypendium, tj. informacją o której mowa w § 5.
TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była
uczniem/uczennicą szkoły Województwa Podlaskiego. W przypadku uczniów/uczennic, którzy w momencie
składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.
2. Zakres danych potrzebnych do ubiegania się o stypendium określa załącznik do niniejszego Regulaminu,
który jest jednocześnie wzorem wniosku, którym można się posłużyć ubiegając się o stypendium.
3. Szczególne osiągnięcia w nauce uprawniające do otrzymania stypendium potwierdza dyrektor szkoły, do
której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.
4. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego osiągnięcia
ucznia w konkursach/olimpiadach/turniejach, uprawniające do otrzymania stypendium.
5. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, opublikowanym na stronie
internetowej www.wrotapodlasia.pl, w zakładce Edukacja.
6. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku pocztą.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, Wnioskodawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) nie usunięcia w terminie, o którym mowa w ust. 7, braków formalnych.
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Załącznik do Regulaminu udzielania stypendiów za
szczególne osiągnięcia w nauce
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
TYP SZKOŁY
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

PONADGIMNAZJALNA

.........

.........

.........

KLASA: ...........
Prosimy wpisać klasę, którą osoba ubiegająca się o stypendium ukończyła w czerwcu poprzedniego roku
szkolnego
I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM:
1. Imię (imiona): .................................................................................................................................
Nazwisko: ............................................................................................................................................
2. Data urodzenia: ..............................................................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ......................................................................
4. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................
Ulica i numer domu: .............................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: ..............................................................................................................
Gmina: ............................................................ Powiat: ........................................................................
Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny z numerem kierunkowym): ....................................
E-mail: ..................................................................................................................................................
5. Informacja o szkole, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym:
Nazwa szkoły: ......................................................................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: ..............................................................................................................
Telefon (z numerem kierunkowym):...................................... Faks:......................................................
E-mail: ....................................................... Strona www: .....................................................................
II. OSIĄGNIĘCIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM:
1. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku: .................
2. Uzyskane w poprzednim roku szkolnym tytuły laureata na konkursach/olimpiadach/turniejach
edukacyjnych.
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a) OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM:
Nazwa zawodów

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

b) OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM:
Nazwa zawodów

c) OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM:
Nazwa zawodów

d) OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE PONADWOJEWÓDZKIM:
Nazwa

Wskazówki:
1) Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopiami dyplomów lub innych
dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których
mowa w § 6 pkt 2 Regulaminu.
2) Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z poprzedniego roku szkolnego.
III. OŚWIADCZENIA:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby ubiegającej się
o stypendium, której jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym*, zawartych we wniosku w celach związanych
z realizacją stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1);
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją stypendiów za
szczególne osiągnięcia w nauce; dane w zakresie imienia i nazwiska oraz szkoły, do której uczęszcza uczeń
wraz z osiągnięciami zostaną umieszczone na portalu informacyjnym województwa podlaskiego:
www.wrotapodlasia.pl ;
3) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
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4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wnioskowania o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce.
2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Wnioskodawca (pełnoletni uczeń/uczennica lub rodzic/opiekun prawny): .................................................,
czytelny podpis
Miejscowość: ......................................., data: .........................................
* właściwe podkreślić
3. Oświadczam, że osiągnięcia w nauce ucznia/uczennicy określone w niniejszym wniosku są zgodne
z prawdą.
Dyrektor szkoły: ..........................................., Miejscowość: .................................., data: .........................
(pieczątka imienna i podpis)

