UCHWAŁA NR V.47.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży”
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 9o t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. 1. Ustala się „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"
uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Mińsk Mazowiecki, zwany
dalej „Programem".
2. Celem Programu jest:
1) promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży, która brała
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub artystycznych, organizowanych na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień
oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.
3) promowanie pozytywnych wzorców osobowych na forum społeczności lokalnej, w tym
w szczególności wśród społeczności uczniowskiej.
4) promowanie Gminy Mińsk Mazowiecki na forum społeczności lokalnej i poza nią poprzez
informowanie o wynikach osiąganych w konkursach i olimpiadach, o których mowa w pkt 1;
§ 2. Ustala się następujące formy realizacji Programu:
1) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce
i działalności artystycznej;
2) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży będących finalistami konkursów oraz
olimpiad przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
międzywojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielania dzieciom i młodzieży stypendiów, o których mowa w § 2,
ich zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów zostaną określone
w odrębnej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
Gmina Mińsk Mazowiecki uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych,
pracowitych uczniów osiągających wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki przyjmuje „Lokalny
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży". Osiągnięcia ludzi zdolnych są
motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu społeczeństwo dba o
zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i
kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań
edukacyjnych.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych
mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe i artystyczne.
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