UCHWAŁA NR XII/415/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) i art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)
RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gdyński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie
utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów, zmieniona Uchwałą nr VI/125/03 z dnia
26 marca 2003 roku, Uchwałą nr XLIII/1015/06 z 21 czerwca 2006 roku, Uchwałą nr XV/359/07 z dnia
19 grudnia 2007 roku oraz Uchwałą nr XLV/1045/10 z 25 sierpnia 2010 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Joanna Zielińska
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Załącznik do uchwały Nr XII/415/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 września 2019 r.

GDYŃSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY
Gmina Miasta Gdyni widząc potrzebę wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz artystyczne, przyjmuje Gdyński Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, pobierających naukę na terenie
Gminy Miasta Gdyni, zwany dalej „programem”.

§ 1.
Cele programu
Program ma na celu:
1) wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów dzieci i młodzieży,
2) motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w ramach
dostępnych możliwości kształcenia,
3) promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
4) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie
własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem
wiedzy,
5) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,
6) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży, a także poczucia
własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej,
7) promowanie Gminy Miasta Gdyni jako przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
§ 2.
Adresaci programu
Program adresowany jest do uczniów i absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych), publicznych i niepublicznych,
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 3.
Formy wsparcia
Formą wsparcia w ramach programu są stypendia Miasta Gdyni, przyznawane uczniom
i absolwentom, o których mowa w § 2, za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.
§ 4.
Finansowanie programu
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miasta Gdyni.
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
przepisu art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy mogą tworzyć regionalne i lokalne programy wyrównywania szans
edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Przyjęcie Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pozwoli na
promowanie przez Miasto Gdynia zdolnych uczniów, pobierających naukę w gdyńskich szkołach, bez względu
na miejsce zamieszkania. Program ma na celu wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów
oraz promocję Gminy Miasta Gdyni jako przyjaznej dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionym. Pomoc
udzielana będzie w formie jednorazowego stypendium Miasta Gdyni, a środki na jej realizację będą corocznie
zabezpieczone w budżecie gminy.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie Uchwały.
OE.4460.3.2019
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