UCHWAŁA NR XXIII/279/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje
uczęszczających do:

się

Lokalny

program

wspierania

edukacji

uzdolnionych

dzieci

i młodzieży,

1) szkół podstawowych począwszy od klasy IV,
2) gimnazjów (w okresie ich funkcjonowania),
3) szkół ponadgimnazjalnych, kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum,
położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu określi corocznie Rada Miejska w Pleszewie,
w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/279/2017
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22 czerwca 2017 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, UCZĘSZCZEJĄCYCH DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PLESZEW
1. WSTĘP
Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich
w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Społeczeństwo winno dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom
i młodzieży odpowiednich warunków.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2023 przyjęta Uchwałą Nr V/39/2015 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. zakłada realizację celu operacyjnego 2.1 Poprawa jakości
kształcenia - między innymi poprzez rozwój systemu stypendialnego. Funkcjonowanie programów
stypendialnych bezpośrednio wpływa na budowę kapitału intelektualnego społeczeństwa, w związku
z powyższym Rada Miejska w Pleszewie wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom społecznym
pragnie zapewnić utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do rozwijania i kształtowania ich
uzdolnień.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.
poz.1943 ze zmianami) promowanie uczniów zdolnych możliwe jest poprzez przyjęcie Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu umożliwi wsparcie edukacji i udzielanie konkretnej pomocy
dzieciom i młodzieży. Grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla pozostałych uczniów oraz
pozytywnie wpłynie na poczucie własnej wartości nagrodzonych.
2. CELE PROGRAMU
Wśród głównych celów programu należy uwzględnić:
1) nagradzanie i promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do
ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;
3) promowanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej;
4) motywowanie dzieci i młodzieży do reprezentowania i promocji Miasta i Gminy Pleszew w konkursach,
olimpiadach i turniejach;
6) zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych;
7) promocja Miasta i Gminy Pleszew, jako Gminy przyjaznej uczniom wybitnie zdolnym.
3. SPOSÓB REALIZACJI
Formą realizacji Programu jest stypendium przyznane za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
2) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach.
4. ADRESACI PROGRAMU
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do :
1) szkół podstawowych, począwszy od klasy IV,
2) gimnazjów (w okresie ich funkcjonowania),
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3) szkół ponadgimnazjalnych kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum,
położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
5. FINANSOWANIE PROGRAMU
Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta
i Gminy Pleszew. Możliwe jest także przeznaczenie środków publicznych, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870
ze zmianami).
6. SPODZIEWANE EFEKTY
1) wzrost motywacji dzieci i młodzieży do nauki;
2) możliwości indywidualnego rozwoju ucznia;
3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, olimpiad i turniejów;
4) promocja Miasta i Gminy Pleszew w powiecie, województwie i kraju.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym jest możliwe poprzez przyjęcie
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 90t ust. 1
pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) jednostki samorządu
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspiarania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży. Miasto i Gmina Pleszew, widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych
dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, uchwala Lokalny program
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Środki przeznaczone na realizację uchwały ustalane będą każdorazowo w uchwale
budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.
Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych, natomiast odmienną uchwałą zostaną
określone warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej
pomocy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Pleszewie jest
zasadne.
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