UCHWAŁA NR X/201/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć Mikołowski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Program zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną
udzielaną uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Mikołów, zwanych dalej „uczniami”.
§ 3. Celem Programu jest:
1) stworzenie lokalnego systemu promowania, a także nagradzania uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki
w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi i sportowymi;
2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów;
3) zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy oraz rozwijania uzdolnień artystycznych i sportowych;
4) kształtowanie pozytywnego wzorca wartości opartego na edukacji;
5) budowanie prestiżu uzdolnionych uczniów wśród społeczności Mikołowa.
§ 4. Program jest kierowany do uczniów mieszkających na stałe w Mikołowie i uczęszczających do szkół:
podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych do ukończenia 24 roku życia.
§ 5. 1.
Gmina Mikołów tworzy warunki i realizuje cele, o których mowa w niniejszym Programie,
poprzez przyznawanie stypendiów uczniom, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi,
sportowymi lub artystycznymi.
2. Stypendia mają charakter motywacyjny.
§ 6. Program będzie realizowany ze środków własnych Gminy Mikołów w wysokości określonej przez Radę
Miejską Mikołowa w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 7. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w Programie, określa odrębna
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XX/405/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik

Id: 41C1DDA2-E0AE-45C6-9C8D-8EC5665B2B0F. Podpisany

Strona 1

Id: 41C1DDA2-E0AE-45C6-9C8D-8EC5665B2B0F. Podpisany

Strona 2

