
UCHWAŁA NR XLVI/348/2014

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7

września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Masłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

zamieszkałych w Gminie Masłów", w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

                                                                                    



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/348/2014

Rady Gminy w Masłowie

z dnia 27 lutego 2014 roku

W celu wsparcia uczniów uzdolnionych i nagrodzenia ich wysiłku,  a także zmotywowania

uczniów do nauki i  uzyskiwania dobrych wyników na sprawdzianach i  egzaminach,  Rada

Gminy  Masłów  przyjmuje  lokalny  program  wspierania  uczniów  uzdolnionych.  Ustawa

o systemie oświaty daje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a

tym samym tworzenie programów, o których mowa w art. 90t. ust. 1 . Realizacja programu

następuje w oparciu o wykorzystywanie środków własnych gminy (art.90t. ust.1 pkt 2).  



Załącznik do Uchwały Nr XLVI/348/2014
Rady Gminy w Masłowie

z dnia 27 lutego 2014 roku

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI 

UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY  

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MASŁÓW 



I. Przedmiot programu

Przedmiotem  programu  jest  określenie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy

dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów

oraz  trybu  postępowania  w  tych  sprawach,  uwzględniając  przedsięwzięcia  sprzyjające

eliminowaniu barier edukacyjnych, a także określenie grup osób uprawnionych do pomocy. 

II. Cel programu

Celem  programu  jest  wsparcie  uczniów  uzdolnionych,  którzy  dzięki  swojej  pracy  i

zaangażowaniu  uzyskują  wysokie  osiągnięcia,  i  ich  nagradzanie,  a  także  mobilizowanie

zarówno uczniów jak i szkół do podejmowania wysiłków na najwyższym poziomie. 

III. Grupy osób uprawnione do pomocy: 

Programem są objęci:

1.  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  dla  których  organem  prowadzącym  jest

gmina Masłów, 

2. absolwenci w/w szkół, w zakresie określonym w dalszych punktach niniejszego programu. 

IV. Formy wspierania:

1. Organizacja konkursów gminnych oraz pomoc szkołom w organizacji konkursów, turniejów

lub udziale w nich.

2. Stypendium Wójta Gminy Masłów.

3. Wsparcie Funduszu Stypendialnego imienia Andrzeja Radka.

4. Promocja osiągnięć uczniów uzdolnionych.

V.  Organizacja  konkursów  gminnych  i  pomoc  szkołom  w  organizacji  konkursów,

turniejów lub udziale w nich

1.  Na  szczeblu  gminnym  w  ramach  programu  będą  organizowane  konkursy,  o  różnym

zakresie  tematycznym,  przeznaczone dla  uczniów szkół  prowadzonych  na terenie  gminy

Masłów,  w  tym  coroczne  konkursy  plastyczne,  wiedzy  teoretycznej,  mające  na  celu

propagowanie  bezpieczeństwa  (nie  tylko  pożarowego),  kształtowanie  właściwych  postaw

oraz podnoszenie świadomości zagrożeń w życiu codziennym. Konkursy wyłonią najbardziej

utalentowane dzieci i młodzież z naszych szkół w skali gminy. Nagrody rzeczowe zostaną

sfinansowane ze środków własnych gminy z puli zarezerwowanej na Obronę Cywilną i Straż

Pożarną  lub  inne  w  zależności  od  zagadnienia  merytorycznego  jakiemu  poświęcono

konkurs.  Ponadto  zarówno  wybrane  najlepsze  prace  plastyczne  jak  i  zwycięzcy  turnieju

wiedzy pożarniczej, lub zwycięzcy w innych konkursach, przejdą do etapu ponadgminnego.



2. Gmina zapewni w ramach programu bezpłatny dowóz uczniów, szkół prowadzonych na

terenie  gminy  Masłów,  na  basen,  do  kina,  muzeum,  turnieje/konkursy  lub  inne  wyjazdy

edukacyjne  realizowane  przez  szkoły,  organizowane  na  terenie  gminy  jak  i  poza  nią,  w

ramach środków określonych corocznie w budżecie  gminy,  w dziale 801,  rozdział  80113

"Dowożenie uczniów do szkół". Przewozy realizowane będą na wniosek szkół na podstawie

druku  obiegowego  zatytułowanego  "Karta  wyjazdu",  w  którym  określa  się  cel  i  miejsce

wyjazdu  oraz  przebieg.  Celem  tej  pomocy  jest  eliminowanie  barier  edukacyjnych

wynikających  z  miejsca  zamieszkania  w  gminie  wiejskiej,  w  której  brak  jest  takiego

połączenia komunikacyjnego jak w ośrodkach miejskich, a przez to zwiększenie dostępu do

bazy edukacyjnej i kulturalnej miasta wojewódzkiego oraz zwiększenie udziału w turniejach i

konkursach organizowanych na zewnątrz szkoły/gminy.

VI. Zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Masłów

1.  Ustanawia  się  stypendia  za wyniki  w nauce  oraz  dla  laureatów konkursów /olimpiad,

przyznawane  przez  Wójta  Gminy  Masłów  dla  wyróżniających  się  uczniów  szkół

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów.

2.  W  budżecie  gminy,  w  dziale  854  "Edukacyjna  opieka  wychowawcza"  rozdział  85415

"Pomoc materialna dla uczniów" § 3240 "Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom", w

ramach  posiadanych  środków  finansowych  wyodrębnia  się  środki  przeznaczone  na

stypendia Wójta Gminy Masłów.

3. Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów ustala każdorazowo Wójt Gminy Masłów.

4. Warunki otrzymania stypendium:

a/  stypendium  za  osiągnięcia  w  nauce  może  być  przyznane  uczniowi,  który  uzyskał

najlepsze wyniki w nauce, średnią ocen minimum 5,6 na poziomie szkoły podstawowej i 5,3

na poziomie gimnazjum oraz ocenę wzorową z zachowania, lub

b/  jest  laureatem  lub  finalistą  wojewódzkich/  krajowych/  międzynarodowych

konkursów/olimpiad przedmiotowych. 

5. Osobę do stypendium typuje rada pedagogiczna.

6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Masłów występuje dyrektor szkoły, w

terminie do 23 czerwca danego roku.

7. Wzór wniosku stanowi załącznik do programu.

8. Stypendium przyznaje się jednorazowo w formie pieniężnej,  w terminie do 30 czerwca

danego roku szkolnego.



VII. Wsparcie Funduszu Stypendialnego imienia Andrzeja Radka

W ramach programu przewiduje się coroczne wsparcie Funduszu Stypendialnego imienia

Andrzeja  Radka  w  kwocie  2.220,00  złotych  jednorazowo,  ze  środków  własnych  gminy,

zaplanowanych w rozdziale  85495 "Pozostała działalność" § 3240 Stypendia dla uczniów. 

Fundusz gromadzony jest przez Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, które

przyznaje stypendia-nagrody imienia literackiej postaci z powieści "Syzyfowe prace" Stefana

Żeromskiego od 27 lat.  Stypendia przyznawane są absolwentom gimnazjów,  którzy będą

kontynuować naukę w liceach, a także uczniowie szkół średnich oraz absolwenci tych szkół,

którzy  dostali  się  na  studia  wyższe.  Wsparcie  funduszu  następować  będzie  po

każdorazowym  wniosku  skierowanym  w  tej  sprawie  przez  Towarzystwo  im.  Stefana

Żeromskiego w Kielcach, w okresie IX-X danego roku.

VII. Promocja osiągnięć uczniów uzdolnionych.

1. Przekazywanie informacji o sukcesach uczniów i ich nauczycieli, szkół za pośrednictwem

stron internetowych szkół, gminy, mediów, a także innych materiałów i wypowiedzi.

2.  Przedstawianie  osiągnięć  uczniów,  nauczycieli  i  szkół  na  posiedzeniu  Rady  Gminy

Masłów.

3. Uroczyste wręczanie stypendiów Wójta Gminy Masłów.

VIII. Podsumowanie 

Spodziewanym efektem realizacji  programu na przestrzeni kolejnych lat będzie pozytywny

wpływ  programu  na  poprawę  wyników  nauczania  na  sprawdzianach  i  egzaminach

zewnętrznych uczniów szkół prowadzonych w gminie Masłów oraz wzrost  liczby uczniów

osiągających mierzalne sukcesy.

Bezpośrednie efekty stanowić będą: 

- zmniejszenie barier edukacyjnych przez zapewnienie bezpłatnych przewozów uczniów na

wyjazdy edukacyjne, w tym konkursy/olimpiady;

-  umożliwienie  udziału  w  konkursach  gminnych  i  ponadgminnych  poprzez  organizację

konkursów na terenie gminy;

-  nagradzanie i motywowanie uczniów w formie stypendiów Wójta Gminy Masłów;

- nagradzanie i motywowanie absolwentów szkół poprzez wsparcie funduszu stypendialnego

im. Andrzeja Radka;

-  promowanie  osiągnięć  uczniów,  nauczycieli  i  szkół  prowadzonych  na  terenie  gminy

Masłów.   



Załącznik Nr 1 do 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

zamieszkałych na terenie gminy Masłów 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY MASŁÓW

Rada Pedagogiczna .................................................................................................................................

(nazwa szkoły, patron)

na posiedzeniu w dniu ............................. wytypowała następującego ucznia do nagrody Wójta Gminy 

Masłów, za rok szkolny  ...........................................................:

......................................................................................................... - ......................................................

                             (imię i nazwisko ucznia)                                                                                                     (klasa)

....................................................................................................................................................

(adres zamieszkania ucznia)

1/ ........................................................................ - .....................................................................

                                              (średnia ocen)                                                         (ocena z zachowania)      

lub

2/ ................................................................................................................................................

( laureat jakiego konkursu/olimpiady o zasięgu wojewódzkim/ krajowym/międzynarodowym)

Uzasadnienie wniosku: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..........................................                                          .............................................................................

(data)                                                                                      (podpis dyrektora szkoły)


