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PROJEKT 

 

Uchwała Nr XLIII/281/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród w celu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Łysomice 

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

z  2022 r. poz. 559) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z  2021 r. poz. 1915 i z 2022 r. poz. 583)  

uchwala się, co następuje: 

 

§1. 1. Uchwala się Program Stypendialny i Nagród w celu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice. 

2. W ramach Programu Stypendialnego i Nagród przyznawane są stypendia i nagrody za 

wybitne osiągnięcia naukowe. 

3. Do otrzymania stypendium i nagrody uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych 

pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Łysomice.  

 

§2. 1. Celem Programu jest: 

1) zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, 

2) wspieranie uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Łysomice w rozwijaniu ich 

uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m.in. w konkursach, 

3) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, 

4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia 

własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Sposób działania: 

Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendia i nagrody o charakterze 

motywacyjnym  pn. „Stypendia i Nagrody Samorządu Gminy Łysomice” 

3. Adresaci Programu: 

Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

 



2 

 

4. Finansowanie Programu: 

Realizacja Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Łysomice będzie się odbywać w oparciu o środki finansowe pochodzące 

z budżetu Gminy Łysomice, których wysokość będzie corocznie ustalana. 

5. Spodziewane efekty realizacji Programu: 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. 

2. Tworzenie warunków uczniom do rozwoju pasji i zainteresowań. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

4. Zwiększenie motywacji uczniów oraz wzbogacenie metod pracy nauczycieli. 

5. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 

6. Promocja uczniów zdolnych w środowisku lokalnym. 

7. Promocja Gminy Łysomice w powiecie, województwie i kraju. 

 

 

§3. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów 

określa odrębna uchwała.  

 

 

§4. Traci moc Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r.  

w sprawie Programu Stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Łysomice. 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Robert Kożuchowski 


