
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.362.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 18 października 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 994 ze zm.) stwierdzam nieważność załącznika do uchwały Nr LIII/375/2018 Rady Gminy Szczytno 

z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w poniższym zakresie: 

- § 3 ust. 1 w zakresie sformułowania „ i oceny z zachowania” 

- § 3 ust. 1 pkt 3 

- § 3 ust.6 pkt 1 w zakresie sformułowania „ który wywiązuje się z obowiązku ucznia, postępuje zgodnie 

z dobrem szkolnej społeczności, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

swoich kolegów i koleżanek, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek 

dorosłym, kolegom i koleżankom” 

§ 3. ust. 6 pkt 2 w zakresie sformułowania „przy czym uczeń powinien uzyskać, co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania 

Uzasadnienie: 

Rada Gminy Szczytno w dniu 28 września 2018 roku podjęła uchwałę Nr LIII/375/2018 w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży stanowi załącznik do uchwały. 

Uchwała w zakresie wskazanym na wstępie narusza prawo z niżej wymienionych względów. 

W § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Rada postanowiła, że stypendium za wyniki w nauce może otrzymać 

uczeń po zakończeniu każdego okresu kształcenia, po wystawieniu śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

i oceny z zachowania, który spełnił łącznie następujące warunki: 

1) nie jest uczniem klasy I, II lub III szkoły podstawowej 

2) uzyskał średnią ocen wynoszącą minimum 5,40 

3) uzyskał ocenę wzorową z zachowania 

W § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika do uchwały Rada postanowiła, że stypendium za wybitne osiągnięcia otrzyma 

uczeń klasy I-III szkoły podstawowej, który wywiązuje się z obowiązku ucznia, postępuje zgodnie z 

dobrem szkolnej społeczności, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

swoich kolegów i koleżanek, zachowuje się w szkole i poza nią godnie i kulturalnie, okazuje szacunek 

dorosłym, kolegom i koleżankom. 

W § 3 ust. 6 pkt 2 załącznika do uchwały Rada postanowiła, że stypendium za wybitne osiągnięcia otrzyma 

uczeń od klasy IV szkoły podstawowej, który uzyskał minimum średnią ocen 4,00, przy czym powinien 

uzyskać, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
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Takie postanowienia uchwały naruszają prawo. Nie można uzależniać przyznania uczniowi stypendium za 

wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia od oceny zachowania czy też, jak Rada postanowiła w § 3 ust. 6 

pkt 1 załącznika do uchwały od postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o piękno 

mowy ojczystej, zachowania się w szkole i poza nią, okazywania szacunku dorosłym, kolegom 

i koleżankom, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów i koleżanek, godnego 

i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, okazywania szacunku dorosłym, kolegom 

i koleżankom. 

Program, o którym mowa w art. 90 t ust.1 ustawy o systemie oświaty, jest źródłem prawa powszechnie 

obowiązującym, na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 90 t ust. 1 tejże ustawy nie 

wskazuje na inne kryteria, czy też cechy, które pozwalałyby na rozróżnienie uczniów. Jedynie kategoria bycia 

uczniem uzdolnionym, posiadającym konkretne osiągnięcia i wyniki w nauce powinna stanowić podstawę do 

wsparcia jego edukacji. Szczegółowe warunki udzielania stypendium, powinny tak być ustalone, aby zapewnić 

realizację wsparcia uczniów uzdolnionych, bez ich różnicowania według innych, niż określone w ustawie 

kryterium „wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” - wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 maja 

2016 roku, sygn. akt IV SA/Po 207/16 lex 2087581. 

Z powyższych względów, należało orzec jak na wstępie rozstrzygnięcia. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od 

daty jego otrzymania. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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