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dzieĪą z grup ryzyka, daje to wiĊkszą szansĊ na unikniĊcie
obciąĪenia uzaleĪnieniem.
ZaáoĪenia realizacyjne programu:
I. Czynnikami zagroĪeĔ uzaleĪnieniem od substancji psychoaktywnych są:
1. Wczesne zachowania antysocjalne.
2. Wczesne stadia eksperymentowania z narkotykami.
3. Rodzina dysfunkcyjna.
4. Indywidualne czynniki psychologiczne.
— niska samoocena
— wysoki poziom lĊku i frustracji
— funkcjonowanie na szukanie sensacji
5. Brak umiejĊtnoĞci interpersonalnych.
6. Patologiczna grupa rówieĞnicza m.in.
— koledzy i znajomi uĪywający substancji psychoaktywnych
— grupy subkulturowe (panki,skiny)
7. Czynniki związane ze Ğrodowiskiem lokalnym:
— ubóstwo
— bezrobocie
— dostĊpnoĞü Ğrodków odurzających
— dezintegracja Ğrodowiska lokalnego
II. W celu dotarcia do zagroĪonej máodzieĪy konieczne jest
prowadzenie skutecznych dziaáaĔ proÞlaktycznych, opartych na trzech podstawowych elementach:
1. IdentyÞkacji odbiorców programu i okreĞleniu czynników
ryzyka.
2. Dotarciu do grupy zagroĪonej uzaleĪnieniem.
3. Stworzeniu lokalnej sieci kooperantów.
4. OsiągniĊcie tych celów jest moĪliwe w sytuacji:
— zaangaĪowania caáego Ğrodowiska wychowawczego
w proÞlaktykĊ uzaleĪnieĔ od narkotyków.
— realizowanie programów aktywizacji Ğrodowiska
szkolnego i Ğrodowiska zamieszkania, polegającej
na pracy edukacyjnej z caáymi zasobami nauczycieli,
wychowawców, kierownictwa i administracji szkolnej
oraz równolegáej pracy z grupami dzieci i máodzieĪy
uwzglĊdniającej zaangaĪowanie rodziców w szkole
i poza szkoáą.
— zaangaĪowanie w realizacje programu sáuĪby zdrowia, Policji, StraĪy Gminnej
— aktywne uczestniczenie Ğrodowisk wiejskich (Soátysów i Rad Soáeckich) w realizacje przedsiĊwziĊü
promujących styl Īycia bez uĪywek
III. Przyczyny problemu uzaleĪnieĔ:
Brak wiedzy i umiejĊtnoĞci u rodziców i wychowawców na
temat:

— uzaleĪnieĔ
— Ğrodków uzaleĪniających
— metod proÞlaktycznych
— przyczyn i skutków naduĪywania Ğrodków psychoaktywnych
IV. Zadania programu:
1. Ograniczanie zapotrzebowania máodzieĪy na narkotyki
wĞród máodzieĪy szkolnej.
2. Wyrobienie wĞród rodziców i nauczycieli umiejĊtnoĞci
wspierania dziecka i wáaĞciwej pomocy w przypadku
inicjacji narkotycznej.
3. Wyrobienie wĞród rodziców i wychowawców umiejĊtnoĞci tworzenia warunków do zmiany zachowaĔ przez
dziecko.
4. Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej i doradztwa w kierowaniu dzieci do
odpowiednich placówek pomocy, w celu prowadzenia
terapii i leczenia.
DziaáalnoĞü profilaktyczno-edukacyjna powinna byü
skierowana do wszystkich osób, mających wpáyw na
wychowanie máodego czáowieka, równieĪ w Ğrodowisku
zamieszkania.
Prowadzona jest przez podejmowanie dziaáaĔ edukacyjnych zapobiegających patologizacji Īycia, dziaáania prowadzone przez profesjonalistów, posiadających wiedzĊ
i umiejĊtnoĞci praktyczne. Zakáadają one dostarczenie
wiedzy o zjawisku i uzyskanie umiejĊtnoĞci dziaáania
pomocowego.
GrupĊ odbiorców programu stanowi:
— spoáecznoĞü gminna
— máodzieĪ gimnazjalna
— máodzieĪ szkolna
— sáuĪby spoáeczne
— wáadze lokalne
W celu zrealizowania wskazanych zadaĔ, niezbĊdne
jest realizowanie szkoleĔ dla kooperantów, zakupienie
i dystrybucja materiaáów informacyjnych, sporządzenie
diagnozy zjawiska w szkoáach na terenie Gminy i dokonanie ewaluacji. ĝrodki na realizacje zadaĔ pochodziü
bĊdą z Gminnego Funduszu ProÞlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, budĪetów szkóá na zadania
wynikające z realizacji Rozporządzenia MENiS z dnia
31 stycznia 2002 r. nakáadającego na szkoáy obowiązek
realizacji szkolnych programów proÞlaktycznych oraz ze
Ĩródeá pozabudĪetowych. Program bĊdzie realizowany
przez Gminną KomisjĊ ds. ProÞlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kosakowie.
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UCHWAàA Nr XVII/5/2008
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i studentów kierunków dziennych szkóá wyĪszych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
póĨn.zm) oraz art. 90t ust 1 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r.
o systemie oĞwiaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastĊpuje:
§1
Tworzy siĊ lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków dziennych szkóá wyĪ-

szych pod nazwą Gminny Fundusz Stypendialny dla uczniów
publicznych gimnazjów, publicznych szkóá umoĪliwiających
uzyskanie Ğwiadectwa dojrzaáoĞci i studentów kierunków
dziennych szkóá wyĪszych.
§2
Ustala siĊ zasady i tryb przyznawania stypendiów okreĞlone
w regulaminie.
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§3
REGULAMIN
GMINNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
dla uczniów publicznych gimnazjów, publicznych szkóá umoĪliwiających uzyskanie Ğwiadectwa dojrzaáoĞci, i studentów
kierunków dziennych szkóá wyĪszych.
Zasady przyznawania stypendium:
I
1. ĝrodki Þnansowe z Gminnego Funduszu Stypendialnego
przeznacza siĊ na stypendia dla uczniów uczĊszczających:
a). Do Gimnazjum w Mostach,
b). Uczniów – staáych mieszkaĔców soáectwa Kazimierz
i DĊbogórza –Wybudowania uczĊszczających do Gimnazjów w Rumi, na podstawie umowy zawartej pomiĊdzy
gminami,
c). Uczniów – staáych mieszkaĔców gminy Kosakowo,
uczĊszczających do publicznych szkóá umoĪliwiających
uzyskanie Ğwiadectwa dojrzaáoĞci,
d). studentów wybitnie zdolnych, staáych mieszkaĔców gminy Kosakowo, studiujących na krajowych uczelniach
e). Uczniów – staáych mieszkaĔców gminy Kosakowo,
którzy ze wzglĊdów zdrowotnych. realizują obowiązek
szkolny w gimnazjach poza obwodem gminy Kosakowo.
f). Uczniów laureatów lub Þnalistów konkursów miĊdzynarodowych lub ogólnopolskich – staáych mieszkaĔców
Gminy Kosakowo.
II
1. Ustanawia siĊ:
a). 10 równych miesiĊcznych stypendiów dla uczniów szkóá
gimnazjalnych; w wysokoĞci 100 zá
b). 10 równych miesiĊcznych stypendiów dla uczniów szkóá
ponadgimnazjalnych; w wysokoĞci 150 zá
c). 10 równych miesiĊcznych stypendiów dla studentów;
w wysokoĞci 250 zá
2. W przypadku gdy nie zostanie przyznana maksymalna
liczba stypendiów, w którejĞ z w/w grup stypendystów,
Komisja Stypendialna moĪe zwiĊkszyü liczbĊ stypendiów
w innej z grup.
3. Jednorazowe stypendium dla uczniów o których mowa
w niniejszym Regulaminie rozdziaá I, ust 1, pkt f.

5. Stypendium przyznawane jest po záoĪeniu wniosku w terminie 30 dni od daty zaáoĪenia wniosku.
IV
Do ubiegania siĊ o stypendium mają prawo:
1. GimnazjaliĞci o których mowa w rozdziale I ust 1 pkt a,
b, e
a). Osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce
b). Indywidualni laureaci lub ÞnaliĞci konkursów miĊdzynarodowych i ogólnopolskich
c). Indywidualni laureaci bądĨ ÞnaliĞci konkursów i olimpiad
przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego – osiągający jednoczeĞnie bardzo dobre
wyniki w nauce.
d). Uczniowie aktywnie dziaáający na rzecz Ğrodowiska lokalnego – osiągający jednoczeĞnie bardzo dobre wyniki
w nauce.
2. Uczniowie, o których mowa w rozdziale I ust 1 pkt c i
a). Osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce
b). Indywidualni laureaci lub ÞnaliĞci konkursów miĊdzynarodowych i ogólnopolskich
c). Indywidualni laureaci bądĨ ÞnaliĞci konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i gminnym –osiągający jednoczeĞnie bardzo dobre wyniki w nauce.
d). Uczniowie aktywnie dziaáający na rzecz Ğrodowiska lokalnego – osiągający jednoczeĞnie bardzo dobre wyniki
w nauce
3. Studenci kierunków dziennych szkóá wyĪszych, których
mowa w rozdziale I ust 1 pkt d, nie prowadzący dziaáalnoĞci
gospodarczej
a). Stypendia przyznawane bĊdą studentom kierunków
dziennych, biorących udziaá w programach popularyzatorskich i naukowych – którzy jednoczeĞnie osiągają
wysokie wyniki w nauce
b). Aktywnie dziaáającym w koáach naukowych, stowarzyszeniach –osiągających jednoczeĞnie wysokie wyniki
w nauce
c). Studentom aktywnie dziaáającym spoáecznie na rzecz
Ğrodowiska lokalnego, osiągający jednoczeĞnie bardzo
dobre wyniki w nauce.
4. Do ubiegania siĊ o stypendium mają prawo uczniowie
o których mowa w rozdziale I ust 1 pkt f, niezaleĪnie od
innych form pomocy Þnansowej.
III Kryteria

III

V

1. Stypendium przyznawane jest za rok szkolny i akademicki
poprzedzający rok w którym stypendyĞci ubiegają siĊ o
stypendium
2. Wnioski skáada siĊ w UrzĊdzie Gminy Kosakowo w Referacie ds. OĞwiaty i Zdrowia w terminie:
a) . do 10 wrzeĞnia – uczniowie szkóá gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
b) . do 10 paĨdziernika – studenci
3. Stypendia są wypáacane na podane we wniosku konto,
w razie braku konta bezpoĞrednio w Banku Rumia
Spóádzielczym w ostatnim tygodniu miesiąca za dany
miesiąc.
4. Przed pierwszą wypáata stypendysta skáada w Referacie
OĞwiaty oĞwiadczenie „ osoby otrzymującej stypendium,
o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób Þzycznych”.

1. Uczniowie klas gimnazjalnych
a). ĝrednia ocen nie niĪsza niĪ 5,0
b). Wypeániony wniosek przyznanie stypendium wraz z
opisem osiągniĊü kandydata
c). Potwierdzony za zgodnoĞü z oryginaáem odpis lub kserokopia Ğwiadectwa
2. Uzyskanie Ğredniej ocen wymaganej regulaminem jest
warunkiem koniecznym ale moĪe okazaü siĊ nie wystarczającym do uzyskania stypendium. W odniesieniu do
uczniów o których mowa w rozdziale 1 ust 1 pkt a).i b).i e).
przy jednakowej Ğredniej ocen o przyznaniu stypendium
decyduje liczba:
a). Olimpiad i konkursów, w których brali udziaá oraz zajĊte
lokaty.
b). Inne szczególne osiągniĊcia naukowe, kulturalne, spoáeczne i sportowe (wyniki potwierdzone kserokopią)
c). Wzorowe zachowanie
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VI

X

1. Uczniowie szkóá umoĪliwiających uzyskanie Ğwiadectwa
dojrzaáoĞci;
a). ĝrednia ocen nie niĪsza niĪ – 4,8
b). Wypeániony wniosek o przyznanie stypendium wraz z
opisem osiągniĊü kandydata
c). Potwierdzony za zgodnoĞü z oryginaáem odpis ocen lub
kserokopia Ğwiadectwa.
2. Uzyskanie Ğredniej ocen wymaganej regulaminem jest
warunkiem koniecznym ale moĪe okazaü siĊ nie wystarczającym do uzyskania stypendium. W odniesieniu do
uczniów szkóá podejmujących naukĊ w szkole umoĪliwiającej uzyskanie Ğwiadectwa dojrzaáoĞci, przy jednakowej
Ğredniej ocen o przyznaniu stypendium decyduje liczba:
a). Olimpiad i konkursów, w których brali udziaá oraz zajĊte
lokaty.
b). Inne szczególne osiągniĊcia naukowe, kulturalne, spoáeczne i sportowe (wyniki potwierdzone kserokopią)
c). Wzorowe zachowanie.

Skáad Komisji:
a). Przewodniczący Komisji OĞwiaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu, który jest jednoczesnie przewodniczącym
komisji.
b). Przedstawiciel Rady wybrany przez RadĊ.
c). Pracownik Referatu ds. OĞwiaty i Zdrowia
d). Dyrektor Gimnazjum w Mostach
e). KaĪdorazowo w pracach komisji moĪe uczestniczyü wójt

VII
1. Studenci kierunków dziennych
a). Zaliczenie do 30 wrzeĞnia kaĪdego roku przedmiotów
wymaganych programem studiów.
b). ĝrednia ocen nie niĪsza niĪ 4,5
c). ZáoĪenie wniosku z doáączona kserokopią indeksu i karty
egzaminacyjnej potwierdzona za zgodnoĞü z oryginaáem.
2. Do Ğredniej ocen dla celów stypendium liczy siĊ wszystkie
oceny z egzaminów i zaliczeĔ z przedmiotów przewidzianych programem studiów wpisane w danym roku akademickim.
Do ustalenia Ğredniej nie uwzglĊdnia siĊ wpisu do indeksu
„zaliczony”
3. Uzyskanie Ğredniej ocen wymaganej regulaminem jest
warunkiem koniecznym ale moĪe okazaü siĊ nie wystarczającym do uzyskania stypendium. W odniesieniu do
studentów przy jednakowej Ğredniej ocen o przyznaniu
stypendium decydowaü bĊdzie:
a). WiĊksza liczba egzaminów i zaliczeĔ
b). OsiągniĊcia naukowe, kulturalne, spoáeczne i sportowe
(wyniki potwierdzone kserokopią)
VIII
Laureaci lub ÞnaliĞci konkursów miĊdzynarodowych i ogólnopolskich o których mowa w rozdziale I ust 1 pkt f, otrzymują
bez wzglĊdu na Ğrednią ocen jednorazowe stypendium w
wysokoĞci:
300 zá – Laureaci lub ÞnaliĞci konkursów ogólnopolskich.
500 zá – Laureaci lub ÞnaliĞci konkursów miĊdzynarodowych.

XI
1. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwoáuje przewodniczący
Komisji Stypendialnej
2. Komisja podejmuje decyzje w gáosowaniu jawnym wiĊkszoĞcią gáosów regulaminowego skáadu komisji.
3. W razie równej liczb gáosów o przyznaniu stypendium
decyduje gáos przewodniczącego komisji
4. Z prac komisji sporządza siĊ protokóá, który podpisują
wszyscy jej czáonkowie.
5. Po zakoĔczeniu prac, przewodniczący komisji przedstawia
wójtowi protokóá z posiedzenia z wnioskami o przyznanie
stypendiów.
6. Ostateczna decyzja naleĪy do wójta.
XII
Do zadaĔ Komisji Stypendialnej naleĪy:
a) . Rozpatrywanie kaĪdego záoĪonego w terminie wniosku
zgodnie z zasadami regulaminu
b) . Sporządzenie protokoáu
c) . Ustalenie listy stypendystów

XIII
Postanowienia koĔcowe.
W przypadku raĪącego naruszenia przez stypendystĊ
obowiązków ucznia/studenta, Komisja Stypendialna moĪe
cofnąü przyznane stypendium lub wstrzymaü jego wypáatĊ.
Zmiana regulaminu moĪe nastąpiü wyáącznie w tym samym
trybie jak jego przyjĊcie.
Kandydaci do stypendium otrzymują odpowiedĨ na swój
wniosek bez wzglĊdu na decyzjĊ komisji.
§4
Wykonanie Uchwaáy powierza siĊ Wójtowi Gminy Kosakowo.
§5
Z dniem wejĞcia w Īycie niniejszej Uchwaáy traci moc
Uchwala Nr XXVII/8/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia
27 stycznia 2005 r., wraz ze zm.

IV. Rozpatrywanie wniosków

§6

IX

Uchwala wchodzi w Īycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Pomorskiego

Z wnioskami o stypendia mogą wystĊpowaü:
a). Dyrektorzy szkóá
b). Uczniowie, rodzice, lub prawni opiekunowie uczniów
c). Studenci

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

