Uchwała Nr XLVII/408/2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, po. 1280, Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320) i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), po zasięgnięciu opinii
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Finansowo- Budżetowej, Rada
Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust 3, 4, 5 i 6 otrzymuje brzmienie:
„3. Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia artystyczne.
4. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:
1) szkół gimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów
przedmiotowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad
o zasięgu ogólnopolskim (zawody centralne) i posiadają co najmniej dobrą ocenę
z zachowania.
5. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom,
którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej
i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność
uważa się w szczególności:
a) współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi
potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,
b) publikacje w czasopismach naukowych.

2) zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok
studiów,
3) uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,
4) uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu studiów,
5) nie przebywają na urlopie dziekańskim,
6) nie powtarzali i nie powtarzają roku.
6. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom
i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach
o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
2) są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą
ocenę z zachowania (uczniowie) i spełniają warunki określone w ust. 5 pkt 5 i 6.
(studenci).”
b) ust. 7 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) sal znajdujących się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym sali widowiskowej, na
potrzeby prezentacji osiągnięć”
2) w § 6:
a) ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) dyrektor Centrum Kultury i Sztuki”
b) ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce,
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne w szczególności potwierdzone kopie zaświadczeń
o byciu laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady.
Dokumenty dołączane do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wnioski o nagrodę należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Tczewie do dnia 31 października każdego roku.”
3) w § 7:
a) ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) dyrektor Centrum Kultury i Sztuki”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący Komisji w terminie do dnia 15 listopada
każdego roku.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym
„Panorama Miasta”.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie
Po ponad trzech latach obowiązywania dotychczasowego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zdobyte doświadczenia pozwoliły na
wprowadzenie w jego treści następujących zmian:
- uszczegółowiono warunki jakie powinien spełniać uczeń szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej oraz student, by otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce,
- sprecyzowano zapis dotyczący warunków, spełnienie których daje prawo do
ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne,
- rozszerzono zapis dotyczący konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń o byciu
laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady oraz konieczności składania
dokumentów w języku polskim,
- przedłużono termin składania wniosków do dnia 31 października każdego roku,
a co za tym idzie przesunięto termin rozpatrywania wniosków do dnia 15 listopada
każdego roku.
Doprecyzowanie zapisów uchwały przyczyni się do ograniczenia sytuacji, które poddawałyby
w wątpliwość spełnienie przez wnioskodawcę warunków koniecznych do ubiegania się
o prawo do nagrody. Ponadto przedłużenie terminu składania wniosków pozwoli na składanie
wniosków

przez

uczniów

i

studentów

także

po

rozpoczęciu

nowego

roku

szkolnego/akademickiego. Natomiast składanie dokumentów w języku polskim usprawni
pracę komisji opiniującej złożone wnioski.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

