
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/249/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                            

i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Gaworzyce 

       

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361, z 2016r. poz. 1010)                          

Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej  

zamieszkałej na terenie gminy Gaworzyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca Rady Gminy 

                               Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

                                                                                      Załącznik do uchwały nr XXXI/249/2018  

                       Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2018 r. 

 

 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

zamieszkałej na terenie gminy Gaworzyce  

 

I. Postanowienia ogólne 
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na 

terenie gminy Gaworzyce, zwany dalej  „Programem” skierowany jest do uczniów szczególnie 

uzdolnionych. 

Celem Programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień, poprzez udzielenie stypendium 

Wójta Gminy Gaworzyce  uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują bardzo 

wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz kulturze i sztuce, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów 

jakie zamierzają osiągnąć. Dzięki takim działaniom grono stypendystów będzie stanowiło 

pozytywny wzorzec dla środowiska lokalnego. 

W obecnym stanie prawnym promowanie uzdolnionych uczniów jest możliwe poprzez przyjęcie 

Programu. 

II. Cele programu 
Celem programu jest: 

1. Nagradzanie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 

2. Motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających  

na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów. 

3. Promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej. 

4. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności społecznej uczniów. 

5. Promocja Gminy Gaworzyce jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym. 

 

III. Adresaci programu 
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej,  którzy są mieszkańcami gminy 

Gaworzyce i uczęszczają do szkół podstawowych, licealnych i techników. 

 

IV. Finansowanie Programu 
Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone corocznie 

przez Radę Gminy Gaworzyce w uchwale budżetowej. 

 

V. Formy realizacji programu 
Formami realizacji programu są: 

1. Stypendium Wójta Gminy. 

2. Stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu. 

 

VI. Spodziewane rezultaty programu 
Realizacja programu na terenie gminy Gaworzyce pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1. Zwiększenie aktywności edukacyjnej uczniów. 

2. Możliwość indywidualnego rozwoju ucznia. 

3. Zwiększenie liczby laureatów i finalistów konkursów, olimpiad przedmiotowych. 

4. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. 

5. Promocja Gminy Gaworzyce. 

 

                  

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Wojewoda Dolnośląski – jako organ nadzoru nad działalnością samorządów zaleca dla 

prawidłowego unormowania zasad udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, aby uwzględnić 

postanowienia przepisów szczególnych, zawartych w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem edukacji poprzez przyznanie 

uczniom stypendium, obowiązane są na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty 

uchwalić program edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

Na podstawie wskazanego przepisu Rada Gminy powinna przyjąć program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci, a następnie określić szczegółowe warunki, na jakich udzielana jest ww. 

pomoc, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania  Edukacji Uzdolnionych Dzieci   i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie gminy 

Gaworzyce, Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na 

terenie gminy Gaworzyce jest uzasadnione. 

 


