
UCHWAŁA NR XVII/122/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w Gminie Byczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 17 września 1991r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. ze zm.) Rada Miejska Byczyna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,               
w Gminie Byczyna określający założenia, cele i sposób realizacji wsparcia edukacyjnego dla dzieci             
i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Załącznik do uchwały Nr XVII/122/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 listopada 2019 r.

Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie 
Byczyna

Rozdział I 

Założenia ogólne programu

§ 1.  Założeniem Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży w Gminie Byczyna (zwanego dalej Programem) jest stworzenie dzieciom 
i młodzieży warunków do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, a tym samym 
zwiększania ich szans edukacyjnych i życiowych.

Rozdział II 

Cel i oczekiwane rezultaty Programu

§ 2.1.Celem Programu jest szeroko pojęte wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży, w szczególności poprzez:

1) zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do 
edukacji, w tym komunikacyjnych, a także wynikających z trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej dzieci i młodzieży, stworzenie dostępu do informacji oraz instytucji;

2) zapewnienie  uczestnictwa w aktywnym kształtowaniu swoich umiejętności i rozwoju 
edukacyjnym, kulturalnym i sportowym;

3) uświadamianie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych ich dzieci.

2. Realizacja Programu ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

1) zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy uczniami zamieszkałymi na terenie gminy 
i poza nią;

2) wzrost motywacji do poszukiwania i pogłębiania wiedzy;

3) wzrost zaangażowania w rozwijanie swoich umiejętności;

4) zminimalizowanie problemów związanych z niepowodzeniami w nauce;

5 ) zmniejszenie problemów związanych z uzależnieniami i patologiami społecznymi.

Rozdział III 

Realizacja Programu

§ 3.1. Realizacja Programu będzie się odbywać poprzez wsparcie materialne dla dzieci 
i uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na terenie Gminy Byczyna 
nie dłużej niż do ukończenia przez nich 21 roku życia.

2. Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia materialnego, o którym mowa w ust. 1, zostaną 
określone w odrębnych Uchwałach Rady Miejskiej w Byczynie.

Rozdział IV 

Podmiot realizujący Program. Finansowanie Programu

§ 4.1. Program przygotowuje i realizuje Gmina Byczyna.

2. Program jest finansowany ze środków własnych, ale może być finansowany również ze 
środków dotacji otrzymanych na ten cel ze źródeł innych niż dochody własne gminy, w tym 
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w szczególności ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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