
Projekt

z dnia  11 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Koszęcin, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koszęcin planuje się w budżecie Gminy na dany rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koszęcin

1. Wstęp:

Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu 
należy dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania 
i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno                           
z najważniejszych zadań edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim 
stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy, umiejętności oraz rozwijanie 
zdolności. Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragniemy 
również motywować uczniów do wzrostu aspiracji i dalszego rozwoju własnych talentów m.in. poprzez 
coroczne przyznawanie nagród Wójta Gminy Koszęcin.

Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Na podstawie Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Koszęcin, zgodnie z art 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, odrębną uchwałą Rady Gminy Koszęcin zostanie 
przyjęty regulamin przyznawania nagród za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w sporcie i działalności 
artystycznej dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zamieszkujących na terenie Gminy Koszęcin.

2. Cele Programu:

1) wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koszęcin uczęszczających do 
szkół podstawowych i średnich,

2) tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień    
i zainteresowań dzieci i młodzieży,

3) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzania możliwości udziału 
w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, 
turniejach itp.),

4) promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei wspomagania rozwoju 
uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży,

5) promowanie i nagradzanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,

6) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej.

3. Sposoby działania:

Przyznawanie nagród Wójta Gminy Koszęcin za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w sporcie         
i działalności artystycznej dla uczniów uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Koszęcin, 
uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich.

4. Adresaci Programu:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich, będący mieszkańcami Gminy Koszęcin.

5. Finansowanie Programu:

Realizacja Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Koszęcin odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Koszęcin.

6. Spodziewane efekty:

1) wzrost motywacji dzieci i młodzieży do nauki,

Id: F2568DB6-CCE2-4947-9B58-221E32DA8148. Projekt Strona 1



2) zwiększenie wśród uczniów szkół podstawowych liczby uczestników konkursów i olimpiad na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym,

3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,

4) możliwość realizacji indywidualnego rozwoju przez uczniów,

5) Promocja Gminy Koszęcin.
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Uzasadnienie

Przepis art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty stanowi materialnoprawną podstawę do 
inicjowania przez jednostki samorządu terytorialnego regionalnych lub lokalnych programów wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
jest programem motywacyjnym.

Przyjęcie Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Koszęcin umożliwi w dalszej kolejności uchwalenie regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia w sporcie i działalności artystycznej dla uczniów szkół podstawowych i średnich, 
zamieszkujących na terenie Gminy Koszęcin.
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