
UCHWAŁA Nr XXIV/254/2020 

RADY GMINY DĘBICA 

z dnia 6 listopada 2020 

 

 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica” 

 
 

Na podstawie art. 90 t ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 713) - Rada Gminy 

Dębica uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje  się   „Lokalny   program   wyrównywania   szans   edukacyjnych   dla   dzieci 

i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Traci  moc  uchwała  Nr  XX/225/2020  Rady  Gminy  Dębica  z  dnia  15  lipca  2020r.  

w sprawie  przyjęcia  „Lokalnego  programu  wyrównywania  szans  edukacyjnych  dla  dzieci  

i młodzieży zameldowanych na terenie Gminy Dębica” 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

Piotr Żybura 



Załącznik                              

do Uchwały Nr XXIV/254/2020 

Rady Gminy Dębica 

z dnia 6 listopada 2020r. 

 

 

LOKALNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACJYNYCH DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY – UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY DĘBICA 

 
 

WSTĘP 

 

Założeniem  niniejszego   Programu  jest   wyrównywanie  szans   edukacyjnych  dzieci   

i młodzieży pobierającej  naukę w szkołach na terenie  Gminy Dębica. Gmina Dębica to jeden  

z najpiękniejszych zakątków południowo-wschodniej Polski, obejmujący obszar 13 790 ha 

znajdujący się na podkarpaciu. Zamieszkuje ją 25653 osób. Położenie Gminy sprawia, że jej 

krajobraz jest bardzo zróżnicowany. 19 sołectw wchodzących w skład Gminy Dębica i ich 

różnorodne krajobrazy zachwycą nawet najbardziej wymagające oko. Spośród wielu wyzwań, 

przed jakimi stoi Gmina, priorytetowe z jednej strony jest dalsze inwestowanie w kluczowy dla 

rozwoju kapitał ludzki. Już dzisiaj polityka prorodzinna Gminy zachęca do posiadania dzieci    

i zapewnia im równy dostęp do różnych form wczesnej edukacji. Ważne jest aby 

systematycznie podnoszona była jakość nauczania w naszych szkołach. Ponadto migracja 

powoduje,  że  z  jednej   strony  oczekiwania  wobec  jakości  systemu  edukacji  będą  rosły,   

a z drugiej pojawia się zagrożenie rozwarstwienia społecznego uczniów. Musimy zrobić 

wszystko,  by  stworzyć  najlepsze  warunku  dla  wykorzystania  kapitału  wiedzy,  energii       

i przedsiębiorczości obywateli Gminy. Przedszkola, dobre szkoły, wysokiej jakości 

infrastruktura  publiczna  stanowią  z  Gminy  Dębica  idealną  lokalizację  dla  zamieszkania    

i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw o dużej wartości dodatniej. Instytucje systemu 

oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mają za zadanie przygotować 

uczniów nie tylko do dalszej edukacji, ale również położyć fundament pod przyszłą karierę 

zawodową w dorosłym życiu. 

Każdy uczeń powinien mieć własny projekt doskonalenia osobistego, którego cele edukacyjne 

szanują rytm uczenia się. Ewaluacja osiągnieć ucznia powinna przebiegać na podstawie 

indywidualnej diagnozy, w ramach której określane są przewidywane osiągnięcia każdego 

ucznia. Z ww. powodów Rada Gminy Dębica widzi potrzebę wspierania wyrównywania szans 

edukacyjnych młodego pokolenia. Program stanowi uzupełnienie podstawowej oferty pomocy 

materialnej dla uczniów udzielanej na podstawie przepisów rozdziału 8 a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 1. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

Podstawę prawną programu stanowi art. 90 t ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty, zgodnie, z którym Gmina może przyjąć lokalny program wyrównywania 

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży. 

 

§ 2. 

CELE PROGRAMU 

 

1) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębianiem wiedzy, 

2) uświadamianie rodzicom i opiekunom potrzeby edukacji ich dzieci, 

3) likwidowanie barier odległościowych pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia, a szkołą, 

4) materialne wsparcie  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  w  procesie  zdobywania  wiedzy 

i umiejętności, 

5) stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży, 



6) zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

 

§ 3. 

BENEFICJENCI PROGRAMU 

 

Beneficjenci programu: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

pobierający naukę na terenie Gminy Dębica. 

§ 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy, ze środków przekazywany 

przez inne podmioty udzielające wsparcia w tym zakresie, a także z darowizn i bezzwrotnych 

środków zewnętrznych (np. programów EU). 

 

§ 5. 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

 

Pomoc o charakterze materialnym będzie udzielana uczniom w następującej formie: 

Przyznanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów w formie pieniężnej pn. „Stypendia Wójta 

Gminy Dębica”. 

W ramach przewidzianych w budżecie środków Wójt ogłasza zakres świadczeń pomocy 

materialnej przyjętych do realizacji i dostępnych dla beneficjenta w danym roku. 

 

§ 6. 

PLANOWANE REZULTATY PROGRAMU 

 

1) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych, 

2) promocja uczniów zdolnych i uczniów stale poprawiające swoje wyniki w nauce, 

3) zwiększenie motywacji do poszukiwania i pogłębiania wiedzy, 

4) zmniejszenie natężenia występowania problemów związanych z niepowodzeniami w nauce, 

5) wzrost zaangażowania uczniów w życie lokalnej społeczności, 

6) promocja Gminy Dębica. 

 

§ 7. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 

1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy we 

współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, 

2) dyrektorzy i nauczyciele, 

3) koordynacja realizacji programu jest zadaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy. 

 

§ 8. 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

1) wychowawcy klas, 

2) pedagodzy szkolni, 

3) rodzice uczniów. 


