
  PROJEKT 
Uchwała Nr XXXVIII/281/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w 

Powiecie Opolskim 

 

Na podstawie art. 12 pkt   11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j 

Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j  Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Tworzy się program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 

zwany dalej „Programem”, wspierającym najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Opolski. 

 

§ 2 

 

Celem Programu jest: 

1) promowanie najzdolniejszych uczniów; 

2) zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Opolski; 

3) wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów; 

4) nagradzanie uczniów reprezentujących szkoły na  olimpiadach na etapie drugiego stopnia 

(okręgowych) lub konkursach na poziomie przynajmniej wojewódzkim; 

5) promocja Powiatu Opolskiego poprzez reprezentowanie go przez uczniów na olimpiadach i w 

konkursach. 

 

§ 3 

 

1. Program jest finansowany z budżetu Powiatu Opolskiego. 

2. Formą realizacji programu są stypendia uczniowskie. 

 

§ 4 

 

1. Stypendia przyznawane są  uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Opolski, w tym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów (w okresie ich 

funkcjonowania), którzy będą kontynuować naukę w tych  szkołach. 

2. Stypendia przyznawane  są przez okres do 10 miesięcy, od września do czerwca w wysokości 120 

zł. 

 

§ 5 

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy, jej formy i zakres oraz tryb postępowania określi odrębna 

uchwała Rady Powiatu Opolskiego. 

 

§ 6 

 

Traci moc uchwała  Nr XXVII/197/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim. 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 8 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utworzenia programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w  Powiecie Opolskim. 

 

 

Projekt niniejszej uchwały ma jedynie charakter porządkujący, dostosowujący 

dotychczasowe zapisy  do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 

1868 ze zm.), w związku ze stopniowym wygaszaniem gimnazjów. Podjęcie niniejszej 

uchwały stanowić będzie  kontynuację przyjętego uchwałą  Nr XXVII/197/13  z dnia 16 maja 

2013 r.  przez Radę Powiatu Opolskiego  programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży  w Powiecie Opolskim. 

 


