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UCHWAŁA NR ……/2022 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE  

z dnia  ….. 2022 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego  Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci      

i Młodzieży  pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze Kościelne 

 

 Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Kulesze 

Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze Kościelne, którego treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/119/2017 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 

września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz szczegółowych warunków 

udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. 

Podl. z 2017 r. poz. 3466). 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

           Grzegorz Kossakowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

do Uchwały  Nr …/…./2022 

Rady Gminy Kulesze Kościelne 

z dnia ….  …. 2022 roku 

 

 

Lokalny  Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze Kościelne 

 

 

§ 1.  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze Kościelne, zwany dalej Programem, zakłada 

tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną 

udzielaną uzdolnionym uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują 

wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.  

§ 2. Program skierowany jest do uczniów od klasy IV do VIII uczęszczających do szkoły 

podstawowej na terenie gminy, osiągających sukcesy w nauce, sporcie oraz artystyczne. 

§ 3. Cele szczegółowe Programu to: 

1) promowanie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz uzdolnionych artystycznie; 

2) wspieranie wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów; 

3) rozwijanie inicjatyw i aktywności uczniów; 

4) rozbudzanie zainteresowań nauką, sportem, malarstwem, śpiewem itp.; 

5) zachęcanie do reprezentowania Gminy w konkursach, zawodach i olimpadach na róznych 

szczeblach rywalizacji; 

6) wzrost aspiracji edukacyjnych, sportowych oraz artystycznych wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej co będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników; 

7) promowanie Gminy Kulesze Kościelne na zewnątrz jako gminy przyjaznej uczniom 

uzdolnionym. 

§ 4. Program realizowany jest w formie stypendium Wójta Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 5. Zadania wynikające z realizacji Programu finansowane będą z budżetu Gminy Kulesze 

Kościelne do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

 

 

 


