UCHWAŁA NR XLI/200/14
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,
poz.594 t.j. z późn. zm.), art. 90 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych
z terenu miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc
z 2013 r., poz. 1799).

Uchwała

Nr

XXVIII/143/13

z dnia
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2013 r.

Dzieci

i Młodzieży

(Dz. Urz. Woj.

Podl.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/200/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 maja 2014 r.
Lokalny Program wspierania edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie.
§ 1. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu
Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i mlodzieży odpowiednich
warunków do rozwijania i kształtowania ich uzdolnień. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim
stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Widząc potrzebę
otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki,
sztuki i sportu, przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w mieście
Wysokie Mazowieckie (zwany dalej programem).
§ 2. Celem programu jest:
1) wspieranie uzdolnionych uczniów oraz promowanie ich w środowisku lokalnym,
2) organizacja pomocy w rozwoju ucznia zdolnego poprzez poszerzenie jego aktywności własnej i tworzenie
atmosfery sprzyjającej rozwojowi,
3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej,
4) zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i zawodach na wszystkich
szczeblach,
5) finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień, poprzez udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki, chcą się
rozwijać i posiadają wizję celów jakie zamierzają osiągnąć.
§ 3. Program skierowany jest do uczniów: klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych położonych w Wysokiem Mazowieckiem oraz studentów I roku uczelni publicznych
i niepublicznych - mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 4. Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta
Wysokie Mazowieckie odbywać się będzie w oparciu o środki z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 5. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb
przyznawania stypendium zostaną określone odrębną uchwałą.
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