
UCHWAŁA NR XXV/173/21 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
kształcących się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Wąbrzeźno 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się 
w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/240/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/173/21 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W PLACÓWKACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST 
GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 

I. WSTĘP 

Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Założeniem nowoczesnej 
szkoły jest przede wszystkim stymulowanie ciągłego rozwoju uczniów 
i wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. Właściwe wspieranie rozwoju uzdolnień 
uczniów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Opracowanie, przyjęcie oraz realizacja 
Programu pozwoli kompleksowo planować działania wspierające edukację uczniów na terenie Gminy 
Miasto Wąbrzeźno, wykazujących szczególne uzdolnienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym Rada Miasta Wąbrzeźno pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. 
poprzez przyznawanie stypendiów. Grono stypendystów 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. 

II. CELE PROGRAMU 

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 uczestnictwa w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzki, 
ogólnopolskim i międzynarodowym; 

3. promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej; 

4. popularyzowaniem w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół, nauczycieli – 
opiekunów; 

5. zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów; 

6. promocja Gminy Miasto Wąbrzeźno, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym. 

III. ODBIORCY PROGRAMU 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej kształcącej się w placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
artystycznych oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, osiągających jednocześnie wysokie wyniki w nauce. 

IV. SPOSÓB REALIZACJI 

Formą realizacji Programu jest przyznanie stypendium za: 

1. bardzo dobre wyniki w nauce; 

2. wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub sportowych. 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Realizacja Lokalnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się 
w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno odbywać się będzie 
w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

VI. SPODZIEWANE EFEKTY 
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Zakłada się, iż realizacja Programu na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno pozwoli osiągnąć następujące 
rezultaty: 

1. wzrost aktywności edukacyjnej uczniów; 

2. możliwość indywidualnego rozwoju ucznia; 

3. wzrost zainteresowania uczniów wzięciem udziału konkursach, olimpiadach przedmiotowych 
i zawodach sportowych; 

4. promocja szkół oraz Gminy Miasto Wąbrzeźno.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1149A641-A396-4868-BD48-D31C3F78317D. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr 79/2020 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30

września 2020 r. jednoznacznie określiło beneficjentów Lokalnych programów wspierania

edukacji uzdolnionych uczniów przyjmowanych przez gminy. Wojewoda w niniejszym

dokumencie sprecyzował przepisy wynikające z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), na podstawie których organy stanowiące

jednostek samorządu terytorialnego określają szczegółowe warunki udzielania pomocy

dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego

bez względu na miejsce zamieszkania. W związku z powyższym przyjęty na mocy niniejszej

uchwały Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się w

placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno będzie

skierowany do wszystkich uczniów miejskich szkół, którzy będą objęci programem, a nie

tylko do mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno jak to było dotychczas.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska
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