
Projekt

z dnia  8 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu  gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.)   oraz art. 90 lit. t ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U 
z 2015. poz. 2156 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się lokalny  program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Świebodzice określający założenia, cele i sposób realizacji wsparcia edukacyjnego uczniów, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia....................2016 r.

Lokalny program wyrówynwania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Świebodzice

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego tekstu jest mowa o:

1) programie, rozumie się przez to całokształt zadań realizowanych na terenie Gminy Świebodzice
w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

2) uczniu uczestniczącym w programie, rozumie się przez to ucznia uprawnionego do korzystania
z różnych form pomocy na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty,

3) szkole realizującej program – rozumie się przez to szkołę, dla której organem prowadzącym jest gmina  
Świebodzice, realizującą program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
na terenie gminy .

§ 2. Cel programu:

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzięży  poprzez:

1) stworzenie  zajęć dodatkowych, rozwijających wiedzę, umiejętności,  zainteresowania, zamiłowania
i uzdolnienia,

2) zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia,

3) lokalny program wspierania uzdolnionych uczniów, motywujący ich do nauki oraz aktywnego udziału w 
konkursach i zawodach sportowych,

4) oferty programów profilaktycznych,

5) wspieranie i aktywizacja szkół  w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

6) nagradzanie uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz udział
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

§ 3. Podmiot realizujący program:

Jednostką przygotowującą i realizującą program jest Gmina Świebodzice.  Gmina realizuje program we 
współpracy ze szkołami, dla których jest organem prowadzącym.

§ 4. Sposób realizacji i finansowanie programu:

Gmina  realizuje program we współpracy ze szkołami, poprzez zlecanie zadań w zakresie organizacji 
dodatkowych zajęć, zatwierdzonych do realizacji przez Burmistrza Miasta. Program jest finansowany ze 
środków własnych, część środków zostanie zabezpieczone w  budżetach poszczególnych szkół i placówek 
realizujących program oraz z pozyskanych źródeł zewnętrznych.

§ 5. Założenia programowe i formy realizacji:

Program określa następujące obszary oddziaływania, które będą wprowadzane:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację celów programu wymienionych w  § 2 niniejszej 
uchwały,

2) wspieranie i motywowanie  dzieci i młodzieży  do rozwijania swoich uzdolnień poprzez:

a) promocję uczniów w środowisku,

b) przyznawanie „Stypendiów  Burmistrza Miasta” za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne 
oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

§ 6. Odbiorcy programu:

Program adresowany jest do wszystkich uczniów będących mieszkańcami   Gminy  Świebodzice.

§ 7. Planowane rezultaty programu:



1) wzrost zaangażowania uczniów w życie lokalnej społeczności,

2) wzrost motywacji do poszukiwania i pogłębiania wiedzy,

3) wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności, zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

4) zmniejszenie natężenia występowania problemów związanych z niepowodzeniami w nauce,

5) wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci,

6) promocja uczniów uzdolnionych,

7) przyznawanie stypendiów  uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz udział w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

§ 8. Sposób realizacji programu:

1) corocznie określana przez Radę Miejską  w uchwale budżetowej wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację programu,

2) podjęcie inicjatywy oraz wydanie odpowiednich aktów prawnych  dotyczących szczegółowych zasad 
realizacji programu (uchwała w sprawie  przyznawania  stypendiów oraz organizacji zajęć dodatkowych, 
pozalekcyjnych i wpierających rozwój ucznia),

3) uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych ich dzieci oraz omówienie zasad
i form realizacji programu,

4) podjęcie inicjatywy pozyskania dodatkowych środków na realizację programów.

§ 9. Przepisy końcowe:

1) Założenia  programu zostaną ogłoszone przez Burmistrza  Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

2) Dyrektorzy wszystkich szkół przekażą szczegółowe informacje o programie zainteresowanym uczniom  i  
ich rodzicom oraz wychowawcom  klas.



Uzasadnienie

Podstawę prawną Programu stanowi art. 90 lit. t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, zgodnie z którym Gmina może przyjąć lokalny program wyrównywania szans
edukacyjnych. Przyjęcie Programu stwarza mozliwość określenia w odrębnej uchwale (podjętej na
podstawie art. 90 lit. t ust. 4 ustawy o systemie oświaty) szczegółowych warunków udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.




