UCHWAŁA NR XVI/253/2020
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających
naukę na terenie Gminy Stężyca
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na
terenie Gminy Stężyca, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w §
1 określa corocznie Rada Gminy Stężyca w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/253/2020
Rady Gminy Stężyca
z dnia 29 września 2020 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA
Rozdział 1.
Wstęp
§ 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy
Stężyca zwany dalej „Programem” skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe,
artystyczne i sportowe. Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości
i poczucia odpowiedzialności za przyszłość naszego społeczeństwa. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego
postępu technologicznego ludzie o gruntownym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą
przez lata pasją, mają szansę na osiągnięcie sukcesu i wniesienie największego wkładu w rozwój społeczności
lokalnej, w której żyją i działają. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być
jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych
możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Zdolna młodzież powinna mieć możliwość korzystania
z odpowiednich warunków kształcenia, które pozwolą jej w pełni rozwinąć swe zdolności – z pożytkiem dla
siebie i całego społeczeństwa.
Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
§ 2. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na
terenie Gminy Stężyca w celu poprawy warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcenia młodzieży do
zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Realizacja Programu powinna sprzyjać rozwijaniu
talentów i zainteresowań, pobudzaniu kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz
mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem.
§ 3. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami
edukacyjnymi, artystycznymi lub sportowymi.
Rozdział 3.
Cele programu
§ 4. Celem Programu jest:
1) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do
ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;
3) zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży;
5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;
6) zachęcanie do reprezentowania Gminy Stężyca w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych
szczeblach rywalizacji.
Rozdział 4.
Adresaci Programu
§ 5. Program skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca bez względu na
miejsce zamieszkania.
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Rozdział 5.
Formy wspierania uzdolnionych uczniów i ich realizacja
§ 6. Formami wspierania uzdolnionych uczniów w ramach programu są:
1) przyznawanie stypendiów motywacyjnych oraz nagród dla uczniów w formie pieniężnej;
2) pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, zawodów i olimpiad;
3) udzielenie wsparcia stwarzającego możliwości udziału uzdolnionemu uczniowi w imprezach sprzyjających
rozwojowi jego uzdolnień (turniejach, olimpiadach, festiwalach, konkursach itp.);
4) promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów;
5) organizacja i realizacja konkursów pod patronatem Wójta Gminy Stężyca.
Rozdział 6.
Przewidywane efekty Programu
§ 7. Zakłada się, iż realizacja Programu na terenie Gminy Stężyca pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:
1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów i możliwość ich indywidualnego rozwoju;
2) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych;
3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych itp.;
4) promocja osiągnięć uczniów;
5) promocja Gminy Stężyca.
Rozdział 7.
Finansowanie Programu
§ 8. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy
Stężyca.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 9. Przyjęcie Programu daje podstawę do sporządzenia szczegółowych warunków przyznawania i zakresu
wspierania uzdolnionych uczniów.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej
dziedzinie życia. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie ciągłego rozwoju
uczniów i wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. Właściwe wspieranie rozwoju uzdolnień
uczniów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Opracowanie, przyjęcie oraz realizacja Programu
pozwoli kompleksowo planować działania wspierające edukację młodych uczniów Gminy Stężyca,
wykazujących szczególne uzdolnienia. Formy wspierania uzdolnionych uczniów w ramach programu,
finansowane są z dochodów własnych Gminy Stężyca.
Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Gmina Stężyca
pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów i
nagród.
Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie
wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności Gminy. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym
stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Uczniów. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca przyczyni się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów
i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach, zawodach,
festiwalach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, itp.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: 045547CA-F01F-4D91-81A5-0BA1EA5C5C67. Podpisany

Strona 1

