
UCHWAŁA NR 622/XIX/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019  r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie 
Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, 1571, 1815), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, 2197) oraz § 11m 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. 493, 530, 564, 657, 781), w wykonaniu § 5 uchwały 
nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania 
na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu 
postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży wprowadza się następujące zmiany: 
1. Dodaje się § 1a w brzmieniu: „W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty 

spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa się Program 
wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mający zastosowanie do ich 
osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

2. Dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

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

Lubelskiego. 
   

  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr 622/XIX/2020 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 maja 2020 r. 

 
 

Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mający zastosowanie 
do ich osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020 

§ 1.  
Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: 

1) programie - rozumie się przez to całokształt zadań realizowanych na terenie miasta Lublin w ramach 
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mający zastosowanie 
do ich osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020; 

2) szkole realizującej program - rozumie się przez to: szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, w tym 
prowadzącą klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkół policealnych) działającą 
na terenie miasta Lublin; 

3) uczniu - rozumie się przez to ucznia klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub klas 
dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, odbywającego naukę w trybie dziennym; 

4) konkursie przedmiotowym - rozumie się przez to konkurs obejmujący i poszerzający treści podstawy 
programowej jednego przedmiotu, o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, dla uczniów szkół 
podstawowych, organizowany przez kuratora oświaty lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną, 
któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu; 

5) konkursie interdyscyplinarnym - rozumie się przez to konkurs obejmujący elementy treści podstaw 
programowych różnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, dla uczniów szkół podstawowych, organizowany przez kuratora oświaty lub podmiot 
prowadzący działalność edukacyjną, któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie 
konkursu; 

6) konkursie tematycznym - rozumie się przez to: 
a) dla uczniów szkół podstawowych - konkurs związany z wybranym przedmiotem lub blokiem 

przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowany przez kuratora oświaty 
lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną, któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie 
i przeprowadzenie konkursu, 

b) dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub klas dotychczasowych szkół 
ponadgimnazjalnych - jednorazowy okolicznościowy konkurs organizowany przez komitet główny 
olimpiady lub turnieju, o których mowa w pkt. 8 i 9; 

7) konkursie artystycznym lub literackim - rozumie się przez to konkurs, w którym uczestnictwo polega 
na prezentacji utworu literackiego lub muzycznego (własnego lub innego autora) albo na prezentacji własnej 
pracy z dziedziny sztuk plastycznych, a którego zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy jest 
weryfikowalny powszechnie dostępnymi środkami (ogólnie dostępny regulamin, publikowanie wyników, 
uczestnicy wywodzący się z terenu przynajmniej 3 województw lub równorzędnych obszarów 
administracyjnych na terenie innych państw itp.), organizowany przez placówki oświatowo-wychowawcze 
umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, domy kultury, muzea, biblioteki lub inne 
podmioty prowadzące statutową działalność artystyczną; 

8) olimpiadzie - rozumie się przez to olimpiadę interdyscyplinarną, przedmiotową, z przedmiotów 
dodatkowych lub tematyczną, którą przeprowadza komitet główny powołany przez szkołę wyższą, placówkę 
naukową, stowarzyszenie naukowe, stowarzyszenie zawodowe, inne podmioty prowadzące statutową 
działalność oświatową lub naukową, która w roku szkolnym 2019/2020 organizowana jest jako 
dwustopniowe zawody wiedzy; uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady 
przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty; w olimpiadach przeprowadzonych 
w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów, za wyjątkiem olimpiad, których zawody trzeciego 
stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r; regulaminy olimpiad i turniejów, 
w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r. mogą 
być zmieniane; 
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9) turnieju zawodowym - rozumie się przez to turniej o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów branżowej szkoły 
I stopnia obejmujący problematykę związaną z przygotowaniem do pracy zawodowej, którego komitet 
główny jest powołany przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. 8; 

10) stypendium Prezydenta Miasta Lublin lub stypendium - rozumie się przez to jednorazową nagrodę 
pieniężną przyznaną przez Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 2.  
1. Uczniowie osiągający w roku szkolnym 2019/2020 sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich 
konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników: 
1) dyplom Prezydenta Miasta Lublin; 
2) stypendium Prezydenta Miasta Lublin. 

2. Uczeń może otrzymać obydwa rodzaje wyróżnień wymienionych w ust. 1, o ile spełni kryteria wymienione 
w § 3 lub § 4 programu. 

§ 3.  
1. Do otrzymania dyplomu Prezydenta Miasta Lublin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 kwalifikują się 

uczniowie: 
1) szkół podstawowych, którzy uzyskali: 

a) tytuł finalisty olimpiady dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników lub branżowej szkoły 
I stopnia, 

b) tytuł finalisty olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, 
c) tytuł laureata stopnia wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego w konkursie przedmiotowym, 

interdyscyplinarnym lub tematycznym, 
d) nagrodę główną lub nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca w ogólnopolskim lub międzynarodowym 

konkursie artystycznym lub literackim, zdobytą w konkurencji indywidualnej; 
2) szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali: 

a) tytuł laureata zawodów stopnia międzynarodowego olimpiady, 
b) tytuł finalisty olimpiady, 
c) tytuł finalisty turnieju zawodowego, 
d) tytuł laureata konkursu tematycznego, 
e) nagrodę główną lub nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca w ogólnopolskim lub międzynarodowym 

konkursie artystycznym lub literackim, zdobytą w konkurencji indywidualnej. 
2. Do uzyskania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Lublin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

kwalifikują się, z zastrzeżeniem § 4, uczniowie: 
1) spełniający kryteria wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a-b oraz pkt 2 lit. a; 
2) spełniający kryteria wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. c-d oraz pkt 2 lit. b-e, którzy uzyskali wyróżniające 

wyniki w nauce, tj. w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020 mieli co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych, równą co najmniej: 
a) 4,80 w szkole podstawowej, 
b) 4,30 w szkole ponadpodstawowej oraz klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej. 

§ 4.  
1. W przypadku olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się 

przed dniem 26 marca 2020 r., a których regulaminy nie uległy zmianie, do otrzymania dyplomu Prezydenta 
Miasta Lublin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 kwalifikują się uczniowie: 
1) szkół podstawowych, którzy uzyskali: 

a) co najmniej kwalifikację do III etapu olimpiady dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników lub 
branżowej szkoły I stopnia, 

b) tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych; 
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2) szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali: 
a) tytuł laureata zawodów stopnia międzynarodowego olimpiady, 
b) tytuł laureata zawodów stopnia centralnego olimpiady, 
c) tytuł laureata zawodów stopnia centralnego turnieju zawodowego, 
d) tytuł finalisty olimpiady lub turnieju zawodowego w zawodach stopnia centralnego. 

2. W przypadku olimpiad i turniejów wymienionych w ust. 1 do uzyskania jednorazowego stypendium 
Prezydenta Miasta Lublin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 kwalifikują się uczniowie: 
1) spełniający kryteria wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a-b oraz pkt 2 lit. a-c; 
2) spełniający kryteria wymienione w ust. 1 pkt 2 lit d, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, 

tj. w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020 mieli co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania oraz średnią ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych, równą co najmniej 4,30. 

§ 5.  
1. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d oraz 

§ 4 ust. 1 programu, uczeń otrzymuje stypendium Prezydenta Miasta Lublin w wysokości, odpowiednio: 
1) uczeń szkoły podstawowej - 500 zł; 
2) uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej - 750 zł. 

2. W przypadku spełniania przez ucznia dwóch lub więcej kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c 
i pkt 2 lit. a-d oraz § 4 ust. 1 programu, kwota przyznanego stypendium jest odpowiednią wielokrotnością 
kwot wymienionych w ust. 1. 

3. W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. e programu, uczeń 
otrzymuje stypendium Prezydenta Miasta Lublin w wysokości, odpowiednio: 
1) uczeń szkoły podstawowej - 400 zł; 
2) uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej - 600 zł. 

4. W przypadku spełniania dwóch lub więcej kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. e 
programu, uczeń otrzymuje jedno stypendium, w wysokości określonej w ust. 3. 

§ 6.  
1. Wniosek w sprawie przyznania wyróżnienia oraz jego rodzaju składa dyrektor szkoły, której uczeń spełnia 

kryteria wymienione w § 3 i § 4 programu. 
2. Wniosek jest składany w formie formularza, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego programu. 
3. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin udostępnia na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Lublin elektroniczną wersję formularza, umożliwiającą jego poprawną edycję i czytelne wypełnienie przez 
wnioskodawcę. 

4. Wnioski adresowane do Prezydenta Miasta Lublin, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, powinny być złożone do Wydziału Oświaty i Wychowania, 
nie później niż do dnia 17 czerwca 2020 r. 

5. Integralną częścią wniosku są potwierdzone kopie zaświadczeń, dyplomów, list wyników itp., wystawionych 
przez organizatora konkursu, olimpiady lub turnieju. W przypadku konkursów artystycznych i literackich 
należy również udokumentować ich ogólnopolski lub międzynarodowy zasięg, zgodnie z § 1 pkt 7 
programu. 

6. W przypadku uczniów spełniających kryteria uprawniające do otrzymania stypendium należy dołączyć 
do wniosku oświadczenie podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia w formie 
formularza, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego programu. Przepisy ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin dokonuje weryfikacji poprawności merytorycznej 
wniosków pod względem ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszym programie. 

8. Wnioskodawcy mogą składać wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Wydziału Oświaty i Wychowania, 
w formie, miejscu i czasie wskazanym przez pracownika Wydziału dokonującego weryfikacji wniosków. 

9. Weryfikacja, o której mowa w ust. 7-8 jest ostateczna. 
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10. Wnioski złożone przed wejściem w życie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom 
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją 
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, podlegają rozpatrzeniu 
w zgodzie z postanowieniami niniejszego programu. 

§ 7.  
1. Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin otrzymują uczniowie, ich opiekunowie oraz szkoły. 
2. Puchary Prezydenta Miasta Lublin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymują: 

a) trzy publiczne szkoły podstawowe i trzy publiczne szkoły ponadpodstawowe, których uczniowie uzyskali 
największą liczbę tytułów laureata i finalisty w konkursach, olimpiadach i turniejach, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d oraz § 4 ust. 1, 

b) jedna niepubliczna szkoła podstawowa i jedna niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, których uczniowie 
uzyskali największą liczbę tytułów laureata i finalisty w konkursach, olimpiadach i turniejach, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d oraz § 4 ust. 1. 

3. Puchar Prezydenta Miasta Lublin za szczególne osiągnięcia w rozwijaniu uzdolnień artystycznych dzieci 
i młodzieży otrzymuje: 
a) jedna szkoła podstawowa, 
b) jedna szkoła ponadpodstawowa, 
których uczniowie uzyskali największą liczbę nagród, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. e. 

4. W przypadku uzyskania identycznej liczby tytułów laureata i finalisty przez większą liczbę szkół niż 
wymieniona w ust. 2 i 3 liczba pucharów Prezydenta Miasta zostaje odpowiednio zwiększona. 

5. Stypendia Prezydenta Miasta Lublin wypłacane są: 
a) przelewem na wskazany rachunek bankowy, 
b) w formie autowypłaty w placówkach banku prowadzącego obsługę finansową miasta Lublin.
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Załącznik nr 1 do Programu wspierania na terenie Lublina
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mającego zastosowanie
do ich osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek o przyznanie wyróżnień dla uczniów 

Lublin, dnia ……………………………..
pieczątka adresowa szkoły

Prezydent Miasta Lublin
- za pośrednictwem
Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin

Wnioskuję o wyróżnienie, zgodnie z zasadami Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mającego zastosowanie do ich osiągnięć
w roku szkolnym 2019/2020 ustanowionego uchwałą nr 622/XIX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta
Lublin z dnia  17 października 2019 r.  w sprawie określenia  szczegółowych warunków udzielania  pomocy dzieciom i  młodzieży,  form i  zakresu tej  pomocy oraz trybu
postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, niżej wymienionych uczniów:

Pełna nazwa szkoły, do której uczęszczają kandydaci do wyróżnienia:

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady lub turnieju Imię i Nazwisko ucznia Klasa
Średnia 

ocen 
Ocena 

z zachowania
Imię i Nazwisko 

nauczyciela-opiekuna ucznia*

Wniosek
o stypendium
(wpisać TAK

lub NIE)

1 2 3 4 5 6 7 8

*) w przypadku, gdy uczeń był przygotowywany przez nauczyciela-opiekuna z innej szkoły lub placówki niż szkoła składająca wniosek, należy podać dodatkowo pełną nazwę tej szkoły lub placówki.

Wniosek należy wypełnić w edytorze tekstu. Do Wydziału Oświaty i Wychowania należy przesłać podpisany wydruk wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zał.:

Oświadczam, że zapoznałam/łem się  z  klauzulą  informacyjną dot.  przetwarzania  danych osobowych oraz przekazałam/em rodzicom/opiekunom prawnym w/w uczniów,
w/w  pełnoletnim  uczniom*,  nauczycielom-opiekunom  w/w  uczniów  klauzulę  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych,  zawierającą  informację  o  celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

*) niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 do Programu wspierania na terenie Lublina
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mającego zastosowanie
do ich osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020

OŚWIADCZENIE

                             Lublin, dnia …………………………...

Udostępniam  numer  mojego  rachunku  bankowego  oraz  danych  osobowych  celem  dokonania  wypłaty
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Lublin w ramach Programu wspierania na terenie Lublina edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży, mającego zastosowanie do ich osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020 dla:

Imię i Nazwisko ucznia:

Klasa:

Nazwa szkoły:

DANE POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO
(RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA)

Imię i Nazwisko:

Numer rachunku bankowego:

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

UWAGA:

W przypadku nie podania numeru rachunku bankowego wypełnione oświadczenie umożliwi wypłatę stypendium
w formie autowypłaty.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w tym
z informacją  o celu  i  sposobach  przetwarzania  danych osobowych oraz o prawach przysługujących w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Podpis osoby składającej oświadczenie:
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