
UCHWAŁA NR XIII/113/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Krupski Młyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/342/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2014 roku 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Krupski Młyn pkt 3 i 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. BENEFICJENCI PROGRAMU

1. Beneficjentami programu są szkoły oraz placówki i organizacje, które w trakcie programu zdecydują 
się na wdrożenie lokalnego programu służącego zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów.

2. Beneficjentami końcowymi programu są uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych funkcjonujących 
na terenie Gminy Krupski Młyn, osiągający dobre wyniki w nauce, sporcie i sztuce.

5. FORMY REALIZACJI ZADAŃ Pomoc o charakterze edukacyjnym będzie udzielana uczniom 
w następujących formach:

1. dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności w formie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć 
wyrównawczych,

2. zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,

3. stworzenie systemu motywującego dzieci i młodzież do udziału w konkursach, olimpiadach 
i zawodach sportowych,

4. zajęć o charakterze psychologiczno –pedagogicznym wspierających rozwój ucznia,

5. zajęć sportowo – rekreacyjnych,

6. zajęć świetlicowych,

7. pomocy stypendialnej za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn,

8. zajęć rozwijających znajomość języków obcych, nauk przyrodniczo–matematycznych i informatyki.  
W ramach przewidzianych w budżecie środków Rada Gminy określa wysokość pomocy finansowej 
dostępnej dla beneficjenta końcowego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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