UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie
Gminy Łochów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się lokalny program wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą „Lokalny
Program Stypendialny Gminy Łochów” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

Id: 59EFC2EB-4B20-4B4A-B968-41CF8A8807B4. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr VI/48/2019
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

LOKALNY PROGRAM STYPENDIALNY GMINY ŁOCHÓW

„Lokalny Program Stypendialny Gminy Łochów” zwany dalej ,,Programem” wspiera
edukację uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Łochów uczęszczających do szkół
podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów. Nowoczesna edukacja, przede wszystkim,
stymuluje rozwój ucznia wyposażając go w potrzebną wiedzę i umiejętności. Z tego właśnie
powodu należy dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży jeszcze lepszych
warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie talentów to jedno
z najważniejszych zadań edukacji. Dzisiaj zdolne dzieci i młodzież - w przyszłości dobrze
wykształceni ludzie będący motorem napędowym rozwoju rożnych dziedzin życia
społecznego. Rada Miejska w Łochowie uznając potrzebę wspierania i otoczenia szczególną
troską uzdolnionych uczniów, uczących się na terenie Gminy Łochów przyjmuje „Lokalny
Program Stypendialny Gminy Łochów”.
§ 1.
Cele programu
Celem programu jest:
1) promowanie uzdolnionych uczniów poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań
na rzecz podnoszenia wyników nauczania,
2) motywowanie uczniów do rozszerzenia posiadanej wiedzy, podejmowanie działań
mających na celu odkrycie własnych uzdolnień i ciągłej pracy nad rozwijaniem ich,
3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej poprzez
nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych,
4) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
5) promocja Gminy Łochów poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.
§ 2.
Adresaci programu
Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów.
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§ 3.
Finansowanie programu
Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone
corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Łochowie.
§ 4.
Formy realizacji programu
Formą realizacji Programu jest Stypendium Burmistrza Łochowa.
§ 5.
Spodziewane rezultaty programu
Realizacja Programu na terenie Gminy Łochów pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:
1) indywidualny rozwój uzdolnionego ucznia,
2) wzrost motywacji uczniów do nauki,
3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodów,
4) wzrost aktywności działań na rzecz społeczności lokalnej,
5) promocja Gminy Łochów.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Łochów.
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 ze. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Burmistrz Łochowa
pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznanie stypendiów na
zakończenie pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego. Grono nagrodzonych będzie stanowić
pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości
w społeczności naszej gminy. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy
Łochów dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży przyczyni się w szczególności do wzrostu
motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Wobec
powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.
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