UCHWAŁA NR XXIX/247/2014
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.
w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.
1705,z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr
112,poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz.
827) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
zwany dalej programem.
§ 2. Program obejmuje uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy
Świerczów.
§ 3. Celem programu jest:
1. Zwiększenie motywacji edukacyjnych i aktywności uczniów.
2. Wspieranie działań zmierzających do podnoszenia wyników w nauce.
3. Wyróżnianie i uhonorowanie uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach,
osiągnięcia sportowe oraz za aktywną działalność społeczną.
§ 4. 1. Stypendium przyznawane będzie corocznie począwszy od roku szkolnego 2013/2014 w terminie
zakończenia zajęć lekcyjnych danego roku.
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej.
§ 5. Stypendium może otrzymać uczeń spełniający wymogi określone w § 2 oraz spełniający poniższe kryteria:
1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
1) średnia arytmetyczna ocen za okres nauki jest nie niższa niż 5,0;
2) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
2. Ma szczególne osiągnięcia:
1) w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich, piosenkarskich itp.;
2) sportowe (indywidualne i zespołowe);
3. Aktywnie udziela się w działalności społecznej: w samorządzie szkolnym, w organizacjach uczniowskich
(SKS, zespoły artystyczne, koła zainteresowań, itp.) na rzecz szkoły i środowiska (w tym: promowanie szkoły na
zewnątrz, udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, praca w wolontariacie, czynny udział
w akademiach i apelach, itp.).
§ 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Świerczów Dyrektor Szkoły, do której
uczęszcza uczeń, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum składają do Wójta Gminy
Świerczów, nie później niż w terminie 10. dni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.
2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz wnioski niekompletne zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
§ 8. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów określa odrębna uchwała Rady Gminy.
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§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu określa corocznie Rada
Gminy w uchwale budżetowej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Cieplik
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