
UCHWAŁA NR 48/VII/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży                         
pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., 
poz.1457 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 
naukę na terenie Gminy Konopiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga

Id: EBA79FE8-F61F-4964-A934-8AB3D936B071. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 48/VII/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 26 marca 2019 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie
Gminy Konopiska

1. Wstęp:
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy
Konopiska pozwoli, zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, odrębną uchwałą Rady Gminy

Konopiska przyjąć regulamin udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na
terenie Gminy Konopiska.

2. Cele programu:
1) promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
2)tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień
i zainteresowań dzieci i młodzieży,
3) rozpowszechnianie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei wspomagania
rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży,
4) promowanie i nagradzanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

3. Formy realizacji programu:
1) eksponowanie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży w środowisku lokalnych oraz w mediach,
2) przyznawanie stypendium uczniom za wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

4. Adresaci programu:

Uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Konopiska bez względu na miejsce zamieszkania.

5. Finansowanie programu:

Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na
terenie Gminy Konopiska odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące
z budżetu Gminy Konopiska.

6. Spodziewane efekty:
1) wzrost motywacji dzieci i młodzieży do nauki,
2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad,
3) możliwość realizacji indywidualnego rozwoju przez uczniów,
4) promocja Gminy Konopiska.
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