
Projekt

z dnia  17 września 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

Na podstawie art. 90t ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019r. 
poz. 1481) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Realizacja Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gniezno odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Gminy.

2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno określa uchwała budżetowa na dany 
rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Gniezno oraz na internetowej stronie Urzędu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XV/__/2019

Rady Gminy Gniezno

z dnia 26 września 2019 r.

Program wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gniezno

Praca i osiągnięcia  ludzi utalentowanych wpływają na rozwój każdej  dziedziny życia społecznego. 
Właściwe wspieranie rozwoju twórczych predyspozycji uczniów to jedno z największych wyzwań systemu 
edukacji. Zadaniem nowoczesnej szkoły jest stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażanie ich  w bogaty zasób 
wiedzy oraz umiejętności.  Społeczeństwo zapewnia uczniom warunki do nauki i rozwoju a zdolnym 
i twórczym winno dodatkowo  udzielać wsparcia w rozwijaniu  ich uzdolnień i talentów.
W obecnym stanie prawnym realizacja tego zadania możliwa jest poprzez przyjęcie gminnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Program wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gniezno pozwoli planować i podejmować działania, wspierające uczniów wykazujących uzdolnienia naukowe, 
sportowe lub artystyczne. Przyznawane w ramach realizacji Programu stypendia i nagrody będą czynnikiem 
motywującym do osobistego rozwoju, a grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla 
środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w grupie rówieśniczej. Wspieranie 
uzdolnionych uczniów poprzez tworzenie odpowiednich, sprzyjających warunków kształcenia pozwoli w pełni 
rozwinąć ich talenty i zdolności - z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

I.  CELE PROGRAMU

Cel główny Programu to promowanie i wspieranie materialne uzdolnionych naukowo, artystycznie bądź 
sportowo uczniów legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w nauce, działalności artystycznej 
i sportowej.

Celami szczegółowymi Programu są:

1. Materialne wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów.

2. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy w sferze naukowej, artystycznej bądź 
sportowej.

3. Motywowanie  uczniów do  rozwijania  swoich  umiejętności, zdolności i talentów a także budowania 
własnej pozycji w społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Wzrost aspiracji i aktywności edukacyjnej uczniów, poprzez aktywne promowanie grona stypendystów 
stanowiących pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego.

5. Promocja Gminy Gniezno, jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie uzdolnionym.

II.  ODBIORCY PROGRAMU

Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gniezno - posiadających udokumentowane znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

III.  DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI

1. Program obejmuje następujące działania:

1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

2) wspieranie materialne uczniów szczególnie uzdolnionych,

2. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują:

1) w odniesieniu do promowania uczniów szczególnie uzdolnionych:

a) eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza,

b) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkól oraz gminy,

c) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami,
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2) w odniesieniu do wsparcia materialnego uczniów szczególnie uzdolnionych:

- przyznawanie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,

- przyznawanie jednorazowych nagród edukacyjnych za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe.

3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe oraz jednorazowych nagród edukacyjnych za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe. określone zostaną w odrębnej uchwale.

IV.  SPODZIEWANE EFEKTY

1. Wzrost aktywności edukacyjnej uczniów.

2. Rozwój potencjału i możliwości indywidualnych ucznia.

3. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

V.  MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU

Monitorowanie przez szkoły po każdym semestrze liczby uczniów ze szczególnymi osiągnięciami 
naukowymi, artystycznymi i sportowymi.
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Uzasadnienie

Zgodnie z z art. 90t ust.l pkt.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty, jednostki samorządu
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Uchwalenie przez Radę w/w Programu przyczyni się do wspierania i promowania szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno i motywowania ich do osiągania bardzo
dobrych wyników w nauce oraz działalności artystycznej i sportowej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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