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Odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  23  czerwca  2022  r.  w  sprawie  Karty
Dobrego Ucznia uprzejmie informuję, co następuje.

W związku uchwałą NR XLVI/638/2021RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada
2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego
Jana Pawła II,  (Dz. Urz.  Woj. Wielkopolskiego Nr 197, poz.  5462 z późn. zm.) modyfikacji
uległa  częstotliwość  przyznawania  cyt.  Stypendium  z  dwóch  razy  w  roku  na  rzecz
jednokrotnego przyznawania stypendium w roku szkolnym, ale w wyższej kwocie.

W związku z powyższym na okres II półrocza roku szkolnego 2021/2022 nie przyznano
Stypendiów  Miasta  Kalisza  im.  Św.  Jana  Pawła  II,  gdyż  okresem  upoważniającym  do
powyższego będzie cały rok szkolny 2021/2022. (Okres składania wniosków minął 30 czerwca
br.)

Nieodzownym  elementem  przyznawania  w/w  Stypendium  jest  tzw.  Karta  Dobrego
Ucznia  dla  uczniów,  którzy  mają  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  spełniając  średnią  ocen
kwalifikującą  do  przyznania  Stypendium,  ale  przekraczają  próg dochodowy,  który  wyklucza
ich z otrzymania tego Stypendium.

Skoro po I semestrze bieżącego roku szkolnego nie zostały przyznane Stypendia Miasta
Kalisza im. Św. Jana Pawła II, nie było podstaw do przyznania Karty Dobrego Ucznia.

Miasto Kalisz nadal będzie wspierało uczniów zdolnych poprzez Stypendium, ale jeden
raz  w  roku  w  zwiększonej  wysokości,  a  Karta  Dobrego  Ucznia,  przyznawana  na  wniosek,
zostanie uruchomiona na nowych zasadach po przyznaniu Stypendium Miasta Kalisza im. Św.
Jana Pawła II.

Nadmienić  należy,  że  z  analizy  Szkół  wynika,  iż  dotychczasowe  wykorzystanie
przyznanych Kart Dobrego Ucznia kształtuje się na poziomie 60%.

Dziękuję za zainteresowanie tematem oświaty.
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie wstrzymana przez 
Miasto Kalisz dofinansowania kart dobrego ucznia. 
 
 
 
Dostałem informacje od rodziców dzieci które posiadają kartę dobrego ucznia (średnia ocen 
powyżej 5,20) , że przestały być honorowane ich karty upoważniające m.in. do bezpłatnego 
wejścia na baseny kaliskiego Aquaparku. Nie jest ta dla nich przyjemna informacja, tym 
bardziej, że jest to karta przyznawania w nagrodę dla uczniów osiągających ponadprzeciętne 
wyniki w nauce. 
Z uwagi na okres  wakacji i masowe korzystanie przez młodzież szkolną, z zewnętrznych 
basenów Aquaparku,  proszę o pilną informację w tej sprawie. 
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