UCHWAŁA NR IV/50/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Mieście Orzesze”
Na podstawie art.90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.
z 2018r. poz.1457 z późn. zm.) i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.).

Rada Miejska Orzesze uchwala:
§ 1. Przyjmuje się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Mieście Orzesze”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy
Orzesze”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do uchwały Nr IV/50/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 stycznia 2019 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE ORZESZE
1) „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”,
zwany dalej Programem, zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych
poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
2) Program przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół w Mieście Orzesze.
3) Celem Programu jest:
a) stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów
olimpiad i konkursów oraz najlepszych uczniów;
b) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na
rzecz podnoszenia wyników w nauce w placówkach oświatowych w Mieście Orzesze;
c) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym;
d) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz
rozwijania swoich umiejętności i zdolności;
e) zachęcanie dzieci do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach;
f) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono
stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie
wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności szkolnej.
4) Miasto Orzesze tworzy warunki,
w ust. 3 poprzez przyznawanie:

o których

mowa

w ust.1 i realizuje

cele,

określone

a) stypendiów uczniom, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia wybitnych wyników
w nauce,
b) stypendiów dla uczniów, którzy posiadają udokumentowane uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
lub Śląskie Kuratorium Oświaty,
c) stypendiów dla uczniów, którzy posiadają udokumentowane uzyskanie odpowiednich miejsc
lub tytułów równoważnych w konkursach i olimpiadach o zasięgu międzynarodowym,
krajowym lub wojewódzkim organizowanych przez inne podmioty niż MEN i Kuratorium
Oświaty.
5) Stypendia mają charakter motywacyjny.
6) Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust.4, określa odrębna
uchwała Rady Miejskiej.
7) Program realizowany będzie ze środków własnych Miasto Orzesze w wysokości określonej przez
Radę Miejską w Orzeszu w uchwale budżetowej na dany rok.
8) Niezrealizowane środki finansowe na stypendia dla uczniów wygasają z upływem roku
budżetowego.
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