
Uchwała Nr XLII/391/18 

Rady Gminy Gnojnik 

z  dnia 11 października  2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia  programu wspierania edukacji  uzdolnionych uczniów  w gminie 

Gnojnik.    

 

                     Na podstawie art.18 ust.2  pkt  14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.90t ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457  z późn. zm.) Rada 

Gminy Gnojnik  uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „ Lokalny Program wspierania  edukacji uzdolnionych uczniów w gminie 

Gnojnik”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację „Lokalnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów w Gminie Gnojnik” określa corocznie Rada Gminy Gnojnik 

w uchwale budżetowej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z  dnia 10 września  2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Janusz Zych 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do 

Uchwały Nr XLII/391/18 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 11 października 2018 r. 

 

 

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Gnojnik 

I  WSTĘP 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży 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 swoje zdolności – z pożytkiem dla siebie i całego społeczeństwa. 

II  CELE PROGRAMU 

§ 1. Celem programu jest: 

1. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy. 

2. Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  

3. Popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół 

i nauczycieli – opiekunów. 

4. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.  

5. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

III ODBIORCY PROGRAMU 

§2. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy 

Gnojnik, laureatów oraz finalistów konkursów i olimpiad organizowanych na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym oraz do uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, 

biorących udział  w konkursach gminnych i powiatowych. 

                    IV  ZAŁOŻENIA PROGRAMU ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI 



§ 3. 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zakłada: 

1) Pracę z uczniami wybitnie uzdolnionymi 

2)  Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych 

3) Nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych 

4) Szkolenia nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym 

5) Współpracę z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych 

1. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują następujące działania szkół oraz 

władz samorządowych: 

1) Praca  z uczniem wybitnie uzdolnionym: 

a) Rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia; 

b) Opracowanie indywidualnego programu pracy z uczniem wybitnie 

uzdolnionym z uwzględnieniem doboru metod pracy dostosowywanych do 

predyspozycji i preferencji ucznia; 

c) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki; 

d) Motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień, 

poprzez stałą współpracę z nauczycielem; 

e) Udział ucznia w kołach zainteresowań; 

f) Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu; 

wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym; 

2) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych: 

a) eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły, do 

której uczeń uczęszcza 

b) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach 

internetowych szkół i łamach prasy lokalnej 

c) nominowanie do nagród, stypendiów 

d) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami 

lokalnymi, mieszkańcami; 

3) Nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych: 

a) przyznawanie jednorazowych stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy 

Gnojnik 

b) uroczyste wręczenie dyplomu 

4) Współpraca z rodzicami: 

 a) spotkania władz lokalnych z nauczycielami i rodzicami uczniów wybitnie 

uzdolnionych. 

 

V. EFEKTY PROGRAMU 

§ 4. Zakłada się, iż realizacja programu na terenie gminy Gnojnik pozwoli osiągnąć 

następujące efekty: 

1. Dla ucznia: 

1) Identyfikacja mocnych stron i predyspozycji; 

2) Określenie indywidualnej ścieżki rozwoju; 



3) Umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu, przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł wiedzy. 

2. Dla szkoły: 

1) Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad; 

2) Wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w kołach 

zainteresowań; 

3) Promocja szkoły w środowisku lokalnym; 

4) Zwiększenie poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych; 

5) Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci; 

6) Zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz 

podnoszenia swoich kwalifikacji celem sprostania nowym oczekiwaniom 

i potrzebom uczniów, m.in. wybitnie uzdolnionych; 

7) Poszerzanie oferty edukacyjnej szkół. 

3. Dla społeczności lokalnej: 

1) Promocja Gminy Gnojnik jako gminy wspierającej zdolnych uczniów; 

2) Poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach 

zewnętrznych. 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Gnojnik. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Janusz Zych 

 


