
UCHWAŁA NR XV/280/2020                       

RADY MIASTA SOPOTU 

 

     z dnia 22 maja 2020 roku 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży za wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne pobierających 

naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu  

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.); 

 

RADA MIASTA SOPOTU  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na ternie Miasta Sopotu bez względu na miejsce zamieszkania, w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI / 559 / 2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 czerwca  

2018 roku. 

 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, do spraw wszczętych, a niezakończonych 

stosuje się przepisy, poprzednio obowiązującej uchwały, o której mowa w § 3. 

 

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

Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Sopotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Załącznik  nr 1 

         do Uchwały Nr        /          /2020 

         Rady Miasta Sopotu 

         z dnia                                  2020r. 

 

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I 

MŁODZIEŻY ZA WYBITNE OSIĄGNIECIA EDUKACYJNE, SPORTOWE LUB 

ARTYSTYCZNE POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY MIASTA 

SOPOTU 

 

 

§ 1 

 

Miasto Sopot, widząc potrzebę wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

osiągających wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, przyjmuje lokalny 

program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży, pobierających naukę na 

ternie Miasta Sopotu bez względu na miejsce zamieszkania, zwany dalej „programem”. 

 

§ 2 

Cele Programu: 

 

1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta 

Sopotu. 

2. Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych. 

3. Zwiększanie szans na sukces edukacyjny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

4. Motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy, 

rozwijania talentów oraz zdobywania nowych umiejętności. 

5. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

6. Promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej. 

7. Promocja Gminy Miasta Sopotu jako Miasta przyjaznego dzieciom i młodzieży 

szczególnie uzdolnionym. 

 



 

§ 3 

Sposób Działania: 

 

1. Przyznawanie uczniom i młodzieży szkolnej przez Prezydenta Miasta Sopotu 

jednorazowych stypendiów za wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub 

artystyczne. 

 

§ 4 

Adresaci Programu: 

 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV), szkół 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych szkół publicznych i szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu 

osiągających wysokie wyniki, wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne. 

 

§ 5 

Spodziewane efekty: 

 

1. Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych. 

2. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

3. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.  

4. Wzrost motywacji uczniów do samorozwoju. 

5. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

6. Promocja Gminy Miasta Sopotu oraz sopockich placówek oświatowych. 

 


