
         

 
Załącznik  

do Uchwały nr XXXIII.215.2017 

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 31 maja 2017r. 

 

Gminny programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w gminie Stara Kamienica. 

I. Wstęp 

Właściwe wspieranie rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży to jeden z 

najważniejszych problemów edukacyjnych, gdyż osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem 

rozwoju w każdej dziedzinie życia. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim 

stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. 

Gmina Stara Kamienica pragnie realizować strategię promocji najzdolniejszych uczniów 

poprzez przyjęcie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

który pozwoli kompleksowo planować działania wspierające uzdolnionych naukowo, 

sportowo i artystycznie młodych mieszkańców gminy. 

II. Cele programu  

1. Stworzenie środowiskowego systemu promowania i nagradzania uczniów 

osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie oraz w działalności artystycznej. 

2. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi 

uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień poprzez promocję ich 

osiągnięć oraz stwarzanie możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i 

ogólnopolskich imprezach. 

III. Sposoby działania 

1. Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów 

uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum zgodnie z Regulaminem, który 

zostanie określony odrębną uchwałą. 

2. Przyznawanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe dla 

uczniów uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum uzyskane na poziomie, 

co najmniej powiatowym zgodnie z Regulaminem, który zostanie określony odrębną 

uchwałą.   

3. Prowadzenie działań nakierowanych na zwiększenie liczby uczestników olimpiad i 

konkursów przedmiotowych. 

4. Wzbogacenie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma. 

5. Finansowanie transportu uczniów na konkursy. 

IV. Adresaci programu 

Dzieci i młodzież, w tym uczniowie  uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Stara Kamienica – będącymi mieszkańcami 

gminy. 

V. Finansowanie programu. 

Realizacja „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Stara Kamienica” odbywać się będzie w oparciu o środki własne  gminy Stara 

Kamienica do wysokości określonej corocznie w budżecie gminy. 

VI. Spodziewane efekty 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

2. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia. 

3. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. 

4. Wzrost liczby laureatów/finalistów konkursów przedmiotowych. 



5. Promocja Gminy Stara Kamienica w powiecie, województwie i kraju. 

 


