
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Suszec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446  ze zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć Lokalny Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Suszec 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały będącego jej integralną częścią.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 września 2017 r.

Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Suszec.

I. Wstęp

Wspieranie uzdolnionych dzieci  i uzdolnionej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. 
Najistotniejszym celem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim przekazanie uczniom bogatego zasobu 
wiedzy oraz umiejętności. Przyjęcie i realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży w Gminie Suszec (zwanego dalej Programem) poprzez kompleksowe wsparcie uczniów 
uzdolnionych naukowo i artystycznie pozwoli zaspokoić ich potrzeby edukacyjne. Przyjęte w Programie 
rozwiązania motywować będą uczniów do rozwoju i  wzrostu ambicji. Grono stypendystów będzie stanowić 
pozytywny wzorzec dla ich rówieśników oraz jest elementem poczucia własnej wartości ucznia. Promowanie 
uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

II. Cel programu

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów szkół  podstawowych 
i ponadpodstawowych, klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Suszec w formach określonych 
w pkt III.

III. Formy realizacji programu

Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów realizowane będzie poprzez:

1) promowanie i nagradzanie dzieci i młodzieży za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, osiągnięcia 
artystyczne i naukowe, w formie stypendium, poprzez regularną publikację osiągnięć uczniów na stronie 
internetowej gminy oraz w prasie lokalnej,

2) stworzenie dzieciom i młodzieży warunków pozwalających na podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój 
talentów i zainteresowań w formie stypendium,

3) stworzenie uczniom dostępu do edukacji ponadprogramowej w formie stypendium.

IV. Planowane rezultaty

W efekcie działań wynikających z Programu, planowane jest:

1) wzrost zaangażowania uczniów w rozwój osobisty,

2) wzrost motywacji do zgłębiania wiedzy i większy udział w podejmowaniu nauki na studiach wyższych,

3) uznanie w środowisku lokalnym potrzeb uczniów uzdolnionych,

4) zwiększenie aktywności  rodziców,  opiekunów w celu osiągnięcia przez  uczniów wysokich wyników 
w nauce.

V. Realizacja i finansowanie Programu

Program finansowany jest ze środków, o których mowa w art. 90 t ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty.
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