Projekt
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U.2019.1481 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Mikołów bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 2. Program zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc
materialną udzielaną uzdolnionym uczniom.
§ 3. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce,
2) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,
3) zwiększenie szans uzdolnionych uczniów na sukces edukacyjny,
4) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień
oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
5) promocja Gminy Mikołów jako przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
§ 4. W wyniku podejmowanych działań przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:
1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów,
2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad,
3) wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli,
4) promocja Gminy Mikołów.
§ 5. Program będzie realizowany ze środków własnych Gminy Mikołów.
§ 6. Jako formę realizacji Programu ustanawia się nagrodę o charakterze motywacyjnym pod
nazwą „Nagroda Burmistrza Mikołowa”.
§ 7. Szczegółowe warunki przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
Mikołowa.
§ 8. Traci moc uchwała nr X/201/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dotyczącymi lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży wprowadza się stosowne
zmiany w formie uchwalenia nowego lokalnego programu.
Gmina Mikołów chce wspierać uzdolnionych uczniów wprowadzając Program wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mikołów.
Program ma motywować uczniów do pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem
wiedzy oraz ma na celu zwiększenie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.
Środki na realizację programu będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Mikołów
na dany rok.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały o proponowanej treści.
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