
UCHWAŁA NR RG-XXIV/264/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  
pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik do uchwały Nr RG-XXIV/264/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny 

1. Wstęp. 

Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów 
i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego 
młodego człowieka zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów, kształtowanie własnej osobowości, 
przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Przyjęcie Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie  Gminy 
Sitkówka – Nowiny, zwanego dalej „Programem” pozwoli wspierać rozwój uczniów pobierających naukę 
na terenie naszej Gminy i motywować ich do dalszych działań w tym zakresie. 

2. Cele Programu: 

1) wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz promowanie ich w środowisku lokalnym; 

2) organizacja pomocy w rozwoju ucznia wybitnie zdolnego poprzez poszerzenie jego aktywności własnej 
i tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi; 

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości 
w społeczności szkolnej i lokalnej; 

4) stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych; 

5) zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy Sitkówka – Nowiny w konkursach, olimpiadach i zawodach 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

3. Adresaci Programu. 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych  na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny, osiągających bardzo dobre wyniki 
w nauce, laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych, osiągających znaczące sukcesy 
o charakterze sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

4. Sposoby realizacji Programu. 

Program będzie realizowany poprzez: 

1) wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez przyznawanie stypendium za 
wyniki w nauce; 

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania szkół oraz Gminy Sitkówka - Nowiny w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych poprzez przyznawanie stypendium za znaczące 
osiągniecia. 

5. Finansowanie Programu. 

Realizacja Lokalnego Programu odbywać się będzie ze środków budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny. 

6. Zakładane efekty Programu: 

1) wzrost motywacji uczniów, 

2) wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności, 

3) promocja uczniów o różnych uzdolnieniach, 

4) promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

5) promocja Gminy Sitkówka - Nowiny w powiecie, województwie, kraju. 

7. Monitorowanie realizacji Programu. 
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Coroczne monitorowanie liczby uczniów z wysokimi średnimi wynikami nauczania, liczby laureatów 
i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych, liczby uczniów ze szczególnymi osiągnięciami 
sportowymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Osiągnięcia wybitnych ludzi są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie

powodu społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich

warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów winno

się stać jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych. Edukacja jest bowiem wymogiem rozwoju

społecznego, pomaga przezwyciężyć bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności

obywateli. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie zdolnych winno być jednym z

priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych

możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Dlatego zasadnym jest stworzenie Lokalnego

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie

Gminy Sitkówka – Nowiny. Ramy prawne do jego utworzenia daje art. 90t. ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych uzdolnionych

dzieci. Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym

pragniemy również motywować młodych ludzi do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez

przyznawanie stypendiów. Grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla

środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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