UCHWAŁA NR XIII/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.
506 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą
„Edukacja przez inspirację na lata 2019 - 2024”.
§ 2. Założenia programu i cele edukacyjne:
1. Budowanie postaw patriotycznych, przywiązania do małej ojczyzny, do ziemi rodzimej w szacunku do ludzi,
którzy tworzyli historię i kulturę narodową.
2. Podstawowym celem programu jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości uczniów.
3. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowych i państwowych.
4. Rozwijanie poczucia szacunku do symboli narodowych.
5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej polskiej historii, kultury, tradycji, walorów przyrodniczych i osiągnięć
gospodarczych.
6. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i krajowej.
7. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, społeczność lokalna, swój kraj.
8. Wzmacnianie więzi z miejscem własnego pochodzenia.
9. Umożliwienie uczniom udziału w życiu kulturalnym i społecznym kraju.
10. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci narodowej.
§ 3. Zadania szkoły w zakresie realizacji Programu:
1. Organizowanie żywych lekcji historii i edukacji obywatelskiej.
2. Organizowanie uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt narodowych
historycznych oraz włączanie się w realizację wydarzeń o zasięgu gminnym i powiatowym.

i wydarzeń

3. Wycieczki krajoznawcze i zapoznanie uczniów z bogactwem kulturowym i spuścizną historyczną Regionu.
4. Organizacja spotkań z przewodnikami, kulturoznawcami, historykami podczas organizowanych obchodów
świąt narodowych i wydarzeń historycznych.
§ 4. Program będzie realizowany w latach 2019 - 2024.
§ 5. Finansowanie Programu:
1. Rada Miejska w Głuszycy zapewni środki w wysokości 1000 zł rocznie na pokrycie kosztów związanych
z organizacją programu, a w szczególności: koszty transportu, noclegów, biletów wstępu.
2. W każdym roku budżetowym Rada Miejska w Głuszycy zapewni środki w budżecie gminy na realizację
programu.
3. Dyrektor szkoły ubiegającej się o dofinansowanie składa wniosek o udział w programie na co najmniej
30 dni przed planowanym terminem realizacji zadania.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 rozpatruje Burmistrz Głuszycy, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez
pracownika Referatu ds. Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Głuszycy w zakresie spełnienia
wymogów określonych w § 3.
5. Wnioski należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
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§ 6. Beneficjenci Programu:
1. Program skierowany jest dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.
2. W Programie weźmie udział 10 uczniów z terenu Gminy rocznie.
3. Uczniowie zwiedzą miejsca pamięci narodowej, muzea, zabytki kultury, sztuki i architektury w Warszawie
i Krakowie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Program z uwagi na konieczność upowszechniania wiedzy o historii, kulturze regionu, kraju oraz budowania
zachowań obywatelskich wśród młodzieży jest bardzo ważnym elementem edukacji i wychowania. Celem
programu jest również rozbudzanie postaw patriotycznych, szacunku do własnej historii, ludzi, którzy budowali
zaplecze gospodarcze i kulturowe Polski oraz naszych małych ojczyzn.

Id: LBOOK-DVPBX-MDTZC-VRIDX-TRAOY. Podpisany

Strona 1

