
 

Uchwała Nr  XIX/117/2016                                                                                     
Rady Powiatu Wolsztyńskiego                                                                                     

z dnia 2 lutego 2016 roku 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów.                                                                                                                                                 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. j.t. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 90t  ust. 1 pkt 2  
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§1.                                                                                                             
Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Wolsztyński, zwany dalej Programem.  

§2. 

Cele Programu:    

1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie     
działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce,  

2) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program 
nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności w nauce, kulturze i sporcie,  

3) zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach 
na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim. 

§3. 

Formy realizacji Programu:    

1) Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia                          
w  nauce, sportowe i artystyczne, 

2) Nagrody Starosty Wolsztyńskiego dla najlepszych maturzystów oraz 
laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

3) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez eksponowanie ich 
osiągnięć w środowisku szkolnym oraz mediach. 

§4.                                                                                                                     
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego.                           

§5.                                                                                                                      
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/208/2013 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 
17 września 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wolsztyński.                             
§6.                                                                                                                         

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XIX/117/2016                                                                                     
Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie 

przyj ęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

 

                Zgodnie z art. 12 pkt 10a ustawy  o samorządzie powiatowym i art. 
90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, do kompetencji Rady Powiatu należy 
podejmowanie uchwał w sprawie zasad tworzenia lokalnych programów 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem świadczeń                       
o charakterze motywacyjnym jest wspieranie uczniów zdolnych, 
wyróżniających się w nauce oraz osiągających wartościowe wyniki sportowe                
i artystyczne. Powiat Wolsztyński poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych 
uczniów, pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju 
edukacyjnego. Wyróżniający się uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać 
zdobytą wiedzę promując przez to Powiat Wolsztyński poza jego granicami.  

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


