
UCHWAŁA NR XXV/211/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 
oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom 

w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a pkt i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
2020 poz 713,1378 ) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. poz. 1327ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia 
Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki przyznawania pomocy uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy 
Obrowo” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/211/2021 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 19 marca 2021 r. 

Lokalny program wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

 
 

I.  Postanowienie ogólne 

Współcześnie edukacja jest warunkiem rozwoju społecznego, przyczynia się także do rozwoju 
społeczności lokalnych. Przyjęcie i realizacja programu wesprze edukację młodych mieszkańców gminy 
Obrowo, mających  uzdolnienia naukowe, artystyczne i sportowe. Wspieranie uczniów uzdolnionych 
powinno być jednym z priorytetów każdego samorządu, który dba o możliwości rozwoju młodych ludzi. 
Osiągnięcia ludzi utalentowanych mogą stać się motorem rozwoju osobistego, ale też rozwoju 
społeczności. W związku z tym dbałość o zapewnienie zdolnym dzieciom i młodzieży odpowiednich 
warunków do  rozwijania i kształtowania uzdolnień jest zawsze trafioną inwestycją w przyszłość 
społeczności lokalnej. Gmina Obrowo kierując się powyższymi przesłankami zamierza motywować ich 
do rozwoju i do rozwijania talentów m.in. poprzez przyznawanie stypendiów oraz nagród. Akademia 
stypendystów będzie stanowić pozytywny wzór dla środowiska lokalnego oraz uczniowskiego. Dzięki 
programowi możliwe jest także promowanie uczniów uzdolnionych w ramach „Akademii Zdolnych 
Wójta Gminy Obrowo”. 

II. Cele Programu 

1. Głównym celem utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”, zwanego w dalszej części „ Programem”, jest pomoc dzieciom 
i młodzieży uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo w realizacji ich uzdolnień oraz 
stworzenie systemu motywacji do pracy nad rozwijaniem ich talentów. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) promowanie uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, kulturze i sporcie; 

2) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych; 

3) zwiększanie szans edukacyjnych uczniów; 

4) zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach rywalizacji; 

5) zwiększanie aspiracji edukacyjnych uczniów; 

6) motywowanie uczniów do dalszego systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich 
zainteresowań; 

7) promowanie pozytywnych wzorców (ucznia zaangażowanego) w społeczności uczniowskiej oraz 
w środowisku lokalnym; 

8) zwiększanie aktywności uczniów. 

III. Adresaci Programu 

Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. 

IV. Formy realizacji programu 

Formami realizacji programu są: 

1) stypendia „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za wyniki w nauce, kulturze i 

sporcie dla uczniów, 

2) nagrody rzeczowe „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” dla uczniów, 
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3) realizacja wspólnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi; 

4) organizacja i realizacja konkursów pod patronatem Wójta Gminy Obrowo. 

V. Finansowanie programu 

Realizacja programu odbywać się będzie przede wszystkim w oparciu o środki finansowe 
zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy Obrowo. 

VI. Rezultaty programu 

Realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Obrowo. 

2. Tworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań uczniów. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad. 

4. Promocja uczniów zdolnych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/211/2021 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 19 marca 2021 r. 

Warunki przyznawania pomocy uczniom 

w ramach programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

§ 1. Ustala się warunki przyznawania pomocy„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” uczniom szkół 
pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. 

§ 2. 1. Stypendia i nagrody rzeczowe są jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech 
kategoriach: 

1) za wybitne wyniki w nauce; 

2) za wybitne osiągnięcia artystyczne; 

3) za wybitne osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendia i nagrody rzeczowe za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co 
najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 
5,10. 

2) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo 
właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 
w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1. 

3. Stypendia i nagrody rzeczowe za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co 
najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych 
według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury; 

2) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż 
określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną 
jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem; 

3) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 
i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury. 

4. Stypendia i nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co 
najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca. 

2) są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze 
międzynarodowym. 

3) są reprezentantami kadry narodowej. 

5. Niezbędnym kryterium jest posiadanie minimum dobrej oceny z zachowania. 

6. Dodatkowym punktowanym kryterium jest zaangażowanie w działalność społeczną, działalność na rzecz 
społeczności lokalnej. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych corocznie na stypendia i nagrody rzeczowe określa 
uchwała budżetowa Rady Gminy Obrowo. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów lub nagród rzeczowych składają opiekunowie prawni ucznia lub 
dyrektorzy szkół. 
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2. Do rozpatrywania wniosków właściwa jest komisja stypendialna w skład której wchodzą osoby 
powołane przez Wójta Gminy Obrowo. 

3. Wzór wniosku, niezbędne załączniki, zasady składania wniosku, w tym terminy i miejsce składania 
wniosków, wysokość stypendiów i nagród rzeczowych na dany rok określa Wójt Gminy Obrowo. 

§ 5. 1. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium lub jedna nagroda rzeczowa w danym 
roku szkolnym. 

2. Listę nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku,w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. 

2. Nagrodę rzeczową wręcza się uczniowi lub jego opiekunowi prawnemu w terminie 14 dni od dnia jej 
przyznania.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90 t ust.1 pkt 2 daje jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość tworzenia lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży. Potrzeba wsparcia uczniów uzdolnionych wynika także z przepisów prawa ustawy Prawo
oświatowe, która nakłada obowiązek tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności
uczniów. Wsparcie finansowe uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez
realizację lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Opracowanie,
przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy,
wykazujących uzdolnienia naukowe, artystyczne i sportowe.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrowo
określa jego cele, sposób realizacji oraz wskazuje źródło finansowania programu, którym będą środki
pochodzące z budżetu Gminy Obrowo.

Niniejsza uchwała daje możliwość ubiegania się o stypendia uczniom za wybitne wyniki w nauce,

wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Zarówno średnia ocen w kategorii stypendia za wybitne
wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, jak i wysokie osiągnięcia sportowe
i artystyczne, dają gwarancję wyłonienia najzdolniejszej grupy uczniów, mieszkańców Gminy Obrowo.

Uchwała wywołuje skutki finansowe.

Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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