UCHWAŁA NR XLVIII/272/2018
RADY GMINY SITNO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie "Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198) uchwala się, co następuje:

§1
W złączniku do UCHWAŁY NR XLVII/262/2018 RADY GMINY SITNO z dnia 29 marca
2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział I. Wstęp otrzymuje brzmienie:
„W

dzisiejszych

z podstawowych

czasach

aktywne

czynników

rozwoju

i wykształcone
społecznego

społeczeństwo
i gospodarczego.

jest

jednym

W świecie

zaawansowanej technologii i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, ludzie wybitnie
uzdolnieni intelektualnie są niezastąpionym zasobem swoich krajów i regionów. Osiągnięcia
ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu należy
dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do
rozwijania i kształtowania uzdolnień, a także stwarzać im odpowiednie warunki to rozwoju
talentów. Nowoczesna szkoła, to przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów
i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Edukacja jest wymogiem
rozwoju społecznego, pomaga przezwyciężyć bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu
aktywności obywateli. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Lokalnego Programu pozwoli
wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe
i artystyczne a także będzie zachętą dla innych uczniów do pogłębiania i rozwijania swojej
wiedzy, edukacji. Biorąc pod uwagę współczesną edukację jak również wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu
aspiracji między innymi poprzez coroczne przyznawanie stypendiów dla dzieci uzdolnionych,
wyróżniających się w środowisku uczniowskim. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym

stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.
Przez pojęcie „dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitno” należy rozumieć wszystkich uczniów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Sitno,
nawet, jeżeli dany uczeń zamieszkuje na terenie innej gminy. Na podstawie Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno
a zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty odrębną uchwałą Rada Gminy w Sitno,
przyjmie Regulamin zasad i warunków przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce
dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, znajdujących się na terenie
Gminy Sitno.”
2. Rozdział IV. Adresaci programu otrzymuje brzmienie:
„1. Program swoim zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież z terenu Gminy Sitno
w rozumieniu wskazanym w rozdziale I.
2. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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