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UCHWAŁA Nr VII/144/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży "Nie zagubić talentu"
(Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r.)
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, uczącej się w
szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego
"Nie zagubić talentu".
2. W ramach Programu przyznawane są:
1) stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
2) stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
3) nagrody pieniężne.
§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie Programu ustalana będzie
corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego.
§ 3. 1. Cele Programu:
1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
2) wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i
zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m.in. w olimpiadach, konkursach,
przeglądach, festiwalach, turniejach,
3) promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także
poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.
2. Sposobem realizacji Programu będzie wypłata stypendiów i nagród pieniężnych
zgodnie z regulacjami opisanymi poniżej.
§ 4. 1. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne
jest uczeń uczący się w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa
podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za
poprzedni rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. W przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w
klasie VI szkoły podstawowej.
3. Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1 nie jest równoznaczne z
otrzymaniem stypendium.
4. Uczniom pobierającym stypendium z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we
wniosku, stypendium nie przysługuje.

§ 5. 1. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest
uczeń, uczący się w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa
podkarpackiego, posiadający szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za
poprzedni rok szkolny.
2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest
uczeń, który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,2 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
b) 4,8 - w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,
c) w przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnia ocen z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły podstawowej, nie mniejsza niż
5,4,
3) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co
najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,
4) nie pobiera stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we
wniosku.
3. Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1-2 nie jest równoznaczne z
otrzymaniem stypendium.
§ 6. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów może być brana również pod uwagę
sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium.
§ 7. 1. Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie
województwa podkarpackiego, uczeń:
1) szkoły gimnazjalnej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem konkursu o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. W przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej
brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w klasie VI szkoły podstawowej,
2) szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w
poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej
olimpiady,
3) szkoły zawodowej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem lub finalistą
ogólnopolskiego turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do
podjęcia pracy zawodowej,
4) szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zasadniczej szkoły zawodowej, który został
laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być również przyznana absolwentowi szkoły
ponadgimnazjalnej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na
różnych szczeblach, nagroda zostanie przyznana za osiągnięcie o najwyższej randze.
4. W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa,
nagroda może zostać przyznana, jeżeli wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.
5. Przez konkursy, turnieje i olimpiady rozumieć należy konkursy, turnieje i olimpiady
organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
§ 8. Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w
szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, o której mowa w ustawie z
dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.), który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu,
co najmniej ogólnopolskim.

§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje dyrektor szkoły lub
placówki.
2. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) dane osobowe ucznia,
3) dane zespołu artystycznego - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej dla
zespołu artystycznego,
4) dane osobowe opiekunów prawnych - w przypadku ucznia niepełnoletniego,
5) informacje o osiągnięciach,
6) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody.
7) numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium lub nagroda,
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - w
przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,
2) kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
3) oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z
innego źródła, napisane i podpisane przez ucznia pełnoletniego lub opiekuna prawnego w
przypadku osoby niepełnoletniej - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium.
4) rekomendację dyrektora szkoły.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium dla absolwenta:
1) szkoły podstawowej dołącza się zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole
gimnazjalnej,
2) szkoły gimnazjalnej dołącza się zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole
ponadgimnazjalnej.
5. Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty potwierdzające
trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.
6. Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa
Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego do dnia 30 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.
7. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie, wypełnione ręcznie
lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane wnioskodawcy.
9. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
10. Wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 10. 1. Stypendia oraz nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego po
zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej.
2. Komisje Opiniujące powołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, ustala tryb pracy
Komisji oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków.
3. Z prac Komisji sporządza się protokół i listę rankingową kandydatów do stypendiów
sporządzoną w kolejności od największej liczby punktów do najmniejszej. Przewodniczący
Komisji niezwłocznie przekazuje ustaloną listę rankingową Zarządowi Województwa
Podkarpackiego.
4. Liczbę stypendiów ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. Uczniowi można przyznać tylko stypendium lub tylko nagrodę.
6.
W przypadku, jeżeli osiągnięcia ucznia przedstawione we wniosku są
niewystarczające do przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe ale mogą
kwalifikować ucznia do otrzymania nagrody pieniężnej, wniosek taki traktowany jest jako
wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
§ 11. Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego
stypendium lub nagrody nie przysługuje odwołanie.
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§ 12. 1. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do 30
czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.
2. Sposób wypłaty stypendium oraz zobowiązania stypendysty określa umowa
stypendialna.
3. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) pobierania stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we
wniosku,
3) zmiany szkoły, która znajduje się poza terenem województwa podkarpackiego.
4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 stanowią podstawę do żądania zwrotu
nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi.
5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o przypadkach, o
których mowa w ust. 3.
§ 13. 1. Nagroda pieniężna wypłacona jest jednorazowo na wskazany we wniosku
rachunek bankowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Podkarpackiego
może przyznać nagrodę pieniężną z własnej inicjatywy. Przepisy § 7 ust. 5 nie stosuje się.
§ 14. 1. Informacja o przyznaniu stypendium lub nagrody zostanie przekazana
wnioskodawcy.
2. Wykaz stypendystów, nagrodzonych uczniów oraz zespołów artystycznych zostanie
umieszczony
na
stronie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego.
§ 15. Traci moc uchwała nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
30 marca 2009 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie
zagubić talentu", z późn. zm.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego.

