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UCHWALA NR .................. .. 
RADY MIAST A JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia ..... ............... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. 
Nr 111.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

Na podstawie art.18ust. 2pkt 14lit. a ustawy z dnia 8marca 1990roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 90t ust. I pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 t.j. z póżn . zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 t.j .), rozporządzenie 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. poz. 13.125), §Ile ust. 1,3 i 4, 
§ 11 f, § I lg i§ 11 m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 4932 póżn. zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr lll.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,. I. O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który: 
a. w danym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata lub zajął I, II lub III miejsce w konkursie 
przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub 

b. w ol impiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał tytuł finalisty 
w związku z nie wyłonieniem laureatów." . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

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



Uzasadnienie 

W dniu 26 marca 2020 r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwalę Nr IIl.34.2020 
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach 
Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego I kwietnia 
2020 r. poz. 2835. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia fwlkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w zwią.lk.u '- L.apubieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 493 z póżn. zm.) zostały zmienione zasady wyłaniania finalistów i laureatów 
olimpiad szkolnych w roku szkolnym 2019/2020. W wyniku wprowadzonych zmian uczestnicy 
zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 
2019/2020 otrzymują tytuł finalisty, nie wylania się laureatów (nie dotyczy olimpiad, w któcych 
zawody III stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r.) 

W związku z powyższym na podstawie wprowadzonych zmian z dnia I O kwietnia 2020 r., 
zgodnie z§ 11 m w/w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej organ stanowiący jednostki 
samorzc)du terytorialnego, który przyjął regionalny lub lokalny progrnm wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży jest zobowiązany do 31 maja 2020 r. dostosować szczegółowe 
warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. 

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI
 /-/ Stanisław Faber


