Projekt
z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
Na podstawie art. 90t ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, którego treść stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Zmiana

tekstu jedolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2019r.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
§ 1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zwany dalej programem skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w szkołach podstawowych, gimnazjum i ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych,
osiągających wysokie wyniki w nauce, a także biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
artystycznych.
§ 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 uczestnictwa w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym;
3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej;
4) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół;
5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;
6) promocja Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
§ 3. Środki na realizację programu będą ustalane corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miasta
Golubia-Dobrzynia.
§ 4. 1. W ramach programu przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym - Nagroda Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, formy
i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała.
§ 5. 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;
4) promocja szkół oraz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
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 młodych mieszkańców Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, wykazujących szczególne
uzdolnienia.
Odnośnie finansowania programu warto wskazać na art. 72. Ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że na realizację programów regionalnych lub lokalnych,
o których mowa w art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają
środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nagrody, których przyznawanie regulowane jest projektem
niniejszej uchwały, finansowane są z dochodów własnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Warto nadmienić, iż z dniem 15 grudnia 2018 weszła w życie zmiana, wprowadzona ustawą z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, wg której art. 90t ust. 4 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o , przyjmuje brzmienie: „
W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób
uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.”
Powyższe oznacza, że w zakresie zmian związanych z obszarem przyznawania pomocy dla uczniów
ustawodawca wprowadził nowy sposób wykładni osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia
przyznawanych w ramach regionalnych lub lokalnych programów: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu
ustawy, dotychczasowy przepis art. 90t ust. 4 u.s.o nie wskazywał wprost, którzy uczniowie mają być
odbiorcami, przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, programów wyrównawczych czy
wspierających, ponieważ do kompetencji gminy / powiatu należy określenie wszelkich warunków, od
spełniania, których zależeć będzie przyznanie takiej pomocy, w tym określenie grupy odbiorców uprawnionych
do jej uzyskania. Przepis art. 90t ust. 1 u.s.o., nie wskazuje na inne kryteria czy też cechy szkół, które
pozwalałyby na rozróżnianie uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym określone
wyniki w nauce, powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji.
Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Burmistrz Miasta
Golubia-Dobrzynia pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie
nagród na zakończenie roku szkolnego. Grono nagrodzonych 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.
Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przyczyni się w szczególności do wzrostu
motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Sporządziła: A. Nowak-Jeka
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