
Projekt 

 

UCHWAŁA  NR  IX/ 60 /2019 

Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Krościenko Wyżne 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 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.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Krościenko Wyżne, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr IX/60/2019 

Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

 

 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających 

do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne 

 

Rozdział  1.  

Wstęp 

 

§ 1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne, 

zwany dalej Programem, skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne, osiągających wysokie wyniki w nauce lub posiadających osiągnięcia  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 

 

Rozdział 2.  

Cele programu 

 

§ 2. Celem programu jest: 

1) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających 

na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów; 

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Krościenko Wyżne  

w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym; 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej; 

4) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów; 

5) pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym. 

 

Rozdział  3. 

Odbiorcy programu 

 

§ 3. Programem objęte są uzdolnione dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół 

publicznych, kształcących na poziomie podstawowym, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Krościenko Wyżne. 

 

 



Rozdział  4. 

Formy realizacji Programu 

 

§ 4. 1. W ramach Programu przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej 

o charakterze motywacyjnym – stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczno-

sportowe. 

2. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach 

określa odrębna uchwała. 

 

Rozdział  5. 

Finansowanie Programu 

 

§ 5 . 1. Realizacja Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży 

odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Krościenko 

Wyżne. 

2. Kwotę przeznaczoną na stypendia w danym roku ustala uchwała budżetowa. 

 

Rozdział  6. 

Rezultaty realizacji Programu 

 

§ 6. Zakłada się, iż realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów; 

2) możliwość indywidualnego rozwoju ucznia; 

3) wzrost zainteresowania uczniów udziałem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych; 

4) promocja szkoły oraz Gminy Krościenko Wyżne. 


