
RADA G M lNY
SIERADZ UcHwAŁA NR VIIU 631 2015

RADY GMINY SIERADZ

z dnla2 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr 256,
poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 28l, poz.2781, z2005r. Nr 17, poz, 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr
737,poz. l09l,Nr 167,poz.1400,Nr249,poz.2104,z2006r,Nr 144, poz.1043,Nr208, poz.7532,Nr227,poz.
7658,z2007 r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542), Nr l15, poz.797, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.lż80 iNr 18l,
poz,1292,z2008 r.Nr70, poz.416,Nr 145, poz.977,Nr216, poz.1310 iNr235,poz. l618, z2009 r,Nr6,poz.
33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 124l i Nr 219, poz. 1J05, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.
320, Nr 727, poz.857 i Nr 148, poz.99l, poz. z2011 r. Nr l06, poz. 622, Nr 1 |2, poz. 654, Nr l39, poz. 814, Nr
149, poz. 887 i Nr 205, poz. 7206, z2012r. poz, 941 i979, z2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 131'7, 1650,
z2014r. poz. J,290,538, 598, 642,81l, 1746, 1l98i 1877 oraz z2015r, poz.357), art. 18ust.2, pkt 14a
iart.40 ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.lJ.z2013r. poz.594;
poz.645, poz. 1318; z2074r. poz.379, poz. 1072) nawniosek Wójta Gminy Sieradz, Rada Gminy Sieradz
postanawia:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów stanowiący załącznlk do niniejszej
uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódżwa
ł,odzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeńsz Jasek
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Załącznik do UchwĄ Nr VIII/ 63/2015

Rady Gminy Sieradz

zdniaZ września 2015 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIOW

§ 1. Wychodząc naprzeaiw oczekiwaniom społeczności lokalnej gminy Sieradz uchwala się program
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, których więdza i osiągnięcia są ponadprzeciętne i znaczące.

§ 2. Ilekroć w programie mówi się o:

1) uczniu - rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej od kl. IV, gimnazjalnej i ponadgimnazlalnej;

2) programie - rozumie się przez to niniejszy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

§3. l.Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych iponadgimnazjalnych
zamieszkaĘch i mających stałę zameldowanie na terenie gminy Sieradz.

2.Program ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów w różnych dziedzinach Ęcia
ich osiągnięć.

3.Z programu mogą korzystać absolwenci szkół, którzy ukończyli je wroku kalendarzowym, wktórym
pr zy znaw ana j est nagroda.

4. W budzecie gminy Sieradz narealizację programu zabezplecza się corocznie środki finansowe,

§ 4. 1. W ramach programu Wójt Gminy Sieradz:

1) przyznaje nagrody w formie finansowej;

2) zapewnia promocję osiągnięć nagrodzonych.

2. Wysokość jednorazowej nagrody określonej w ust, l nie moze przekroczyć kwoty 7.000, - zl.

3. Promocja nagrodzonych i ich osiągnięć jest prowadzonapoprzez:

1) publikację w internecie, na stronie internetowej gminy Sieradz;

2)rożme formy prezentacji w ramach działalnościgminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

§ 5. 1. Przyznanie nagrody ma na celu wspieranie rozwoju uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinię bardzo wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać.

2. Nagrodę przyznaje się jednorazowo i nie ma ona charakteru socja|nego.

3. Nagrodę przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek począwszy od roku szkolnego 201512016
Za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce;

2) wybitne osiągnięcia aĘstyczne.

4. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom szkół
podstawowych, gimnaĄalnych i ponadgimnazjalnych,ktotzy spełniają jeden z następujących warunków:

1) są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych uję§ch wwykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
iuzyskali minimalną średnią ocenzobowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,15 oraz legitymują się
co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania;

2) osiągnęli indywidualnie znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach wojewódzkiclr, ogólnopolskich
i międzynarodowych i uzyskali minimalną średnią ocęn z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co
najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniejbardzo dobrą oceną zzachowania;

3) osiągnęli wysokie wyniki w naucę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,3
i legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

oraz promocję
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5. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają
łącznie następuj ące warunki :

l)uzyskali czołowe miejsca (od Ido III) wkonkursach, olimpiadach, przeglądach ifestiwalach ozasięgu co
najmniej ogólnopolskim;

2) są autorami znaczącychwdarzęń aĘsĘcznych oraz spełniają wymagania określone w ust. 4 pkt 2.

§ 6.1. Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

l) dyrektorzy szkół;

2) rodzice uczniów (po uprzednim zaopiniowaniuprzez dyrektora szkoĘ);

3) pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci (po uprzednim zaopiniowaniu przez
dyrektora szkoĘ).

2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać co najmniej:

1 ) określenie wnioskodawcy;

2)dane kandydata do nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, do
której kandy dat uczęszcza, klasę);

3) uzasadnienie wniosku zwyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę,

3. Ponadto do wniosku o nagrodę naleĘ dolączyć

1) potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego;

2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujące na szczegolne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne,
aĘstyczne.

4. Wnioski o nagrodę naleĄ składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieradz do dnia 31 sierpnia każdego roku.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 . 7. Przyznawanie nagród nalezy do kompetencji Wójta Gminy Sieradz i ma charakter uznaniowy.

2,Wójt Gminy współpracuje zkomisją ds. nagród, która opiniuje wnioski iproponuje Wójtowi wysokość
nagród dla poszczególnych osób.

3.Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. W skład komisji ds. nagród powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Sieradz wchodzą przedstawiciele Urzędu
Gminy Sieradz.

5, Posiedzenia komisji ds. nagród zwołuje przewodniczący w terminie do dnia 30 września kazdego roku.
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