
SEKRETARZ POWIATU 

097 
na Jankowska 

Projekt 

Uchwala Nr 	/2020 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	2020r. 

zmieniajqca uchwalg w sprawie przyjvcia „ Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub 
uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol prowadzonych przez Powiat" 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzegnia 1991 r. o systemie o§wiaty ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz § 11m. rozporzgdzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegolnych rozvvivari 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty w zwiqzku 
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r poz. 493, 
ze zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§1.  

W uchwale Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjvcia 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce 
uczniow szkol prowadzonych przez Powiat" wprowadza sic nastepujgee zmiany: 

1) w zalqczniku do uchwaly w § 3 w ust. 2 po pkt 3 dodaje sic: 
- pkt 3a w brzmieniu: „3a. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskanie od dnia 26 marca 

2020r. tytul finalisty traktowane jest jak uzyskanie tytulu laureata." 

§2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku. 

§3.  

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

Projekt uchwaly stanowi realizacje zapisow rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegolnych rozwiqzan w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r. poz. 493, ze zm.). Zgodnie z brzinieniem 
wskazanego uregulowania ustawowego organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego, 
ktora przyjela regionalny lub lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i mlodziezy, o ktorym mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze§nia 1991 r. o systemie 
ogwiaty, dostosuje szczegolowe warunki udzielania pomocy dzieciom i mlodziezy okreglone 
na podstawie art. 90t ust. 4 tej ustawy do zmian wprowadzonych w § 11 e ust. 1, 3 i 4, § 11 f i § 
llg ww. rozporzqdzenia, w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 
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