Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów
Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713, 1378) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 określa
corocznie Rada Miejska w Namysłowie w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2020 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY NAMYSŁÓW
Rozdział 1.
Wstęp
§ 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów zwany dalej
„Programem” skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe i sportowe. Wspieranie
rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości i poczucia odpowiedzialności za
przyszłość naszego społeczeństwa. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego postępu technologicznego ludzie
o gruntownym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szansę na
osiągnięcie sukcesu i wniesienie największego wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją i działają.
Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym z priorytetów każdego
samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są
najważniejsze. Zdolna młodzież powinna mieć możliwość korzystania z odpowiednich warunków kształcenia,
które pozwolą jej w pełni rozwinąć swe zdolności – z pożytkiem dla siebie i całego społeczeństwa.
Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
§ 2. Przyjmuje się Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów w celu
poprawy warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy
i doskonalenia swoich umiejętności. Realizacja Programu powinna sprzyjać rozwijaniu talentów i zainteresowań,
pobudzaniu kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad
indywidualnym rozwojem.
§ 3. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami
edukacyjnymi i sportowymi.
Rozdział 3.
Cele programu
§ 4. Celem Programu jest:
1) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz
do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;
3) zachęcenie uczniów do uczestnictwa w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzież;
5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;
6) zachęcanie do reprezentowania Gminy Namysłów w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych
szczeblach rywalizacji.
Rozdział 4.
Adresaci Programu
§ 5. Program skierowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych z terenu Gminy
Namysłów bez względu na ich miejsce zamieszkania.
Rozdział 5.
Formy wspierania uzdolnionych uczniów i ich realizacja
§ 6. Formami wspierania uzdolnionych uczniów w ramach programu są:
1) przyznawanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów w formie pieniężnej;
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2) pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, zawodów i olimpiad;
3) udzielenie wsparcia stwarzającego możliwości udziału uzdolnionemu uczniowi w imprezach sprzyjających
rozwojowi jego uzdolnień (turniejach, olimpiadach, zawodach itp.);
4) promowanie i nagradzanie osiągnięć dzieci i młodzieży;
5) organizacja i realizacja konkursów pod patronatem Burmistrza Namysłowa;
6) realizacja wspólnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym
organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 6.
Przewidywane efekty Programu
§ 7. Zakłada się, iż realizacja Programu na terenie Gminy Namysłów pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:
1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów i możliwość ich indywidualnego rozwoju;
2) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych;
3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych;
4) wzrost liczy medalistów zawodów sportowych;
5) promocja osiągnięć uczniów;
6) promocja Gminy Namysłów.
Rozdział 7.
Finansowanie Programu
§ 8. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy
Namysłów.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 9. Przyjęcie Programu daje podstawę do sporządzenia szczegółowych warunków udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.
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Uzasadnienie
Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem edukacji poprzez przyznanie uczniom
stypendiów, mogą na podstawie art. 90t ustawy o systemie oświaty, uchwalić programy wspierania edukacji
zorientowane na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży lub na wspieranie edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
Obecnie w Gminie Namysłów funkcjonuje uchwała wspierająca uzdolnienia uczniów lecz oparta jest jedynie na
przepisach ustawy o samorządzie gminnym, która nie stwarza samodzielnej podstawy do wydania przepisu
powszechnie obowiązującego na obszarze gminy. Stąd poniższa uchwała musi zostać dostosowana do aktualnego
stanu prawnego. tj.
1) Uchwała nr 661/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania
stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów zmieniona Uchwałą Nr 751/VII/17 Rady
Miejskie w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne
osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów.
Odnośnie finansowania programu warto wskazać na art. 72. Ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że na realizację programów regionalnych lub lokalnych,
o których mowa w art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają
środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nagrody, których przyznawanie regulowane jest projektem niniejszej
uchwały, finansowane są ze środków własnych Gminy Namysłów.
Z dniem 15 grudnia 2018 r. weszła w życie zmiana, wg której art. 90 t ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty – dalej u.s.o, przyjmuje brzmienie: „W przypadku przyjęcia programów, o których mowa
w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu
na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym
obszarze.”
Powyższe oznacza, że w zakresie zmian związanych z obszarem przyznawania pomocy dla uczniów
ustawodawca wprowadził nowy sposób wykładni osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia przyznawanego
w ramach regionalnych lub lokalnych programów: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy,
dotychczasowy przepis art. 90t ust. 4 u.s.o nie wskazywał wprost, którzy uczniowie mają być odbiorcami,
przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, programów wyrównawczych czy wspierających, ponieważ do
kompetencji gminy/powiatu należy określenie wszelkich warunków, od spełniania, których zależeć będzie
przyznanie takiej pomocy, w tym określenie grupy odbiorców uprawnionych do jej uzyskania. Przepis art. 90t
ust. 1 u.s.o. nie wskazuje na inne kryteria czy też cechy szkół, które pozwalałyby na rozróżnianie uczniów. Jedynie
kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym określone wyniki w nauce, powinna stanowić podstawę do
wsparcia jego edukacji.
Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Burmistrz Namysłowa
pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów. Grono
nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie
własnej wartości w społeczności naszej gminy.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Projektodawca: Burmistrz
RK/RK
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