
   Uchwała  Nr XXIII/157/2008 
 

Rady Gminy Pabianice 
 

       z dnia  10 lipca 2008r. 
 

 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                 
                  i młodzieŜy z terenu Gminy Pabianice. 
 
 
 
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
Nr 256 z 2004r. poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 roku Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 oraz Nr 227, poz. 
1638) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 202r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 72, poz. 1441, Nr 214, poz. 1808; z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Pabianice uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy                     
z terenu Gminy Pabianice, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIII/157/2008 

            Rady Gminy Pabianice 
              z dnia  10 lipca 2008 r.  

 
 
 
 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy 
z terenu Gminy Pabianice. 

 
 

§ 1 

 
 
 Właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci to jeden z najwaŜniejszych 
problemów edukacyjnych. Gmina Pabianice pragnie realizować strategie promocji dzieci               
i młodzieŜy najzdolniejszej. Promocja zdolnych uczniów daje znakomite efekty edukacyjne, 
wychowawcze i motywacyjne. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym 
moŜliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów. 
 
 

§ 2 

 
Cele programu obejmują : 
 

1. Stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów 
osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. 

 
2. Powstawanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 
 
3. Obejmowanie patronatu nad imprezami o charakterze  ponadgminnym 

organizowanymi przez placówki oświatowe z terenu Gminy Pabianice. 
 
4. Przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów. 

 
§ 3 

 
1. Programem będą objęci  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy 

Pabianice. 
 

2. Nagrody mogą być przyznane uczniom, którzy w danym okresie uzyskali szczególne 
osiągnięcia w olimpiadach i  konkursach na szczeblu  powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym lub międzynarodowym. 

 
3. Nagrody otrzymują uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, którzy w danym 

okresie uzyskali średnią ocen nie niŜszą niŜ 5,3 i klas I - III gimnazjum, którzy w 
danym okresie uzyskali średnią ocen nie niŜszą niŜ 5,2.  



 
 
 

§ 4 
 
1. Wnioski o przyznanie nagród składać mogą : 

a) dyrektorzy szkół; 
b) rady pedagogiczne, 
c) organizacje społeczne i samorządowe 

 
2. Wniosek o przyznanie nagrody  według ustalonego wzoru składa się w sekretariacie 

Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 w terminie do dnia 15 lutego za I okres  
       i do dnia  15 września za II okres danego roku szkolnego. 
 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 winno być załączone zaświadczenie lub jego 

uwierzytelniona kopia potwierdzające wykazanie się szczególnymi osiągnięciami 
określonymi w § 3 ust. 2 niniejszego programu. 

 
4. Nagrody przyznawane są  za okres poprzedni jako świadczenie jednorazowe. 
 
5. W danym roku szkolnym: 

I okres obejmuje okres od 1 września do 31 stycznia, 
II  okres obejmuje okres od 1 lutego do 31 sierpnia. 

 
6. Nagrody  przyznawane są w wysokości od 200 zł do 1000zł przy uwzględnieniu : 
  

a). rangi olimpiady, konkursu, turnieju lub zawodów sportowych, zajętego miejsca,  
     i osobistej postawy ucznia,  
b). osiągniętych wyników w nauce, 
c). ilości złoŜonych wniosków oraz wysokości środków pienięŜnych przeznaczonych 
     w budŜecie gminy na ten cel. 

 
7. Nagrody wypłacane są jako świadczenie jednorazowe za dany okres roku szkolnego  
      w kasie Urzędu Gminy w Pabianicach. 
 
8. O wysokości przyznanej nagrody ostatecznie decyduje Wójt Gminy Pabianice. 

 
 

§ 5 
 

1. Wnioski o przyznanie nagrody  rozpatruje oraz ustala wysokość świadczenia  Komisja 
ds. nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieŜy.  

 
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: 

 
1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Pabianice, 
2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Pabianice, 
3) dyrektor kaŜdej ze szkół, których uczniowie typowani są do nagród.. 

 
3. Skład osobowy Komisji powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Pabianice. 



 
4. Wójt Gminy Pabianice zapewnia warunki niezbędne do wykonywania przez Komisję 

powierzonych jej zadań. 
 
5. Wnioski o przyznanie wsparcia winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 30 dni od upływu terminów określonych w § 4 ust. 2. 
 
6. Rozstrzygnięcia Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku i ustaleniu wysokości 

przyznanej nagrody wymagają pisemnego uzasadnienia. 
 

7. Na realizację zadań objętych Programem przeznacza się wydzielone środki finansowe                   
w kwotach zapisanych w budŜecie Gminy Pabianice. 

 
§ 6 

 
    Wykaz nagrodzonych uczniów podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób 
     przyjęty w danej szkole. 
 


