
UCHWAŁA Nr XXVIII/280/2016 

RADY GMINY GIŻCKO 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów  

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016r., poz.1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Uznając potrzebę otoczenia opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży, których wiedza 
i osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz w dziedzinie artystycznej i sportowej 
wykraczają poza wymagania programowe szkół w których się kształcą lub którzy 
posiadają inne znaczące osiągnięcia, przyjmuje się Gminny Program Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Uczniów, którego treść stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów obejmuje uczniów 
uczęszczających do szkół, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Giżycko. 

 

§ 2 

Wysokość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Uczniów określa corocznie Rada Gminy Giżycko w uchwale 
budżetowej. 

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach 
określa odrębna uchwała. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady  

                                                                                                        Gminy Giżycko  

                                                                                                                    Miron Misztuk 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE  

Proponuje się, aby przyjąć w drodze uchwały Gminny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów, obejmujący swoim zasięgiem uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Giżycko. 

Przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację uczniów, wykazujących 

uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne. W ramach Programu uczniowie mieliby 

możliwość ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Giżycko. Poprzez przyznawanie 

Stypendiów Wójta Gmina będzie motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji,  

a grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie 

wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej Gminy. 

Przewiduje się, iż przyjęcie uchwały wywoła pozytywne skutki społeczne wynikające 

z poszerzenia kręgu adresatów form wsparcia o charakterze motywacyjnym oraz docenienia 

uczniów utalentowanych. 

Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym, wynikającym z ustawy 

o systemie oświaty, możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

Na finansowanie programu należy przeznaczyć środki własne, w wysokości 

określanej corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy Giżycko. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/280/2016 

Rady Gminy Giżycko 

 z dnia 21 grudnia 2016 r. 
 

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

 
„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, 

 z pełną możliwością rozwoju  we wszystkich kierunkach, 

 potencjalną wybitną inteligencją 

 i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości 

 oraz dużym talentem społecznym.  
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju" 

 (David Lewis) 

 

1. WSTĘP 

Każde społeczeństwo powinno dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom 
i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień,  
bo dzięki nim możliwy jest rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Właściwe 
wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań rodziców, nauczycieli  
i wszystkich, którzy z mocy swoich urzędów mają wpływ na stymulowanie rozwoju 
uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. 

Jako Gmina również pragniemy motywować ich do rozwoju i do wzrostu 
aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów. Dzięki temu grono stypendystów 
będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie 
własnej wartości w społeczności naszej gminy. 

 

2. CELE PROGRAMU 

1)  Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

2) Tworzenie  instytucjonalnych   i   materialnych   warunków   sprzyjających   
rozwojowi   uzdolnień   i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

3) Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie 
możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach, 
takich jak: olimpiady, festiwale, konkursy, turnieje itp. 

4) Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli  

i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci  

i młodzieży. 

5) Promocję osiągnięć nagrodzonych uczniów. 

6) Zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

 

3. SPOSOBY DZIAŁANIA 

Przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom przez Wójta Gminy Giżycko. 



4. ADRESACI PROGRAMU 

Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół funkcjonujących na terenie Gminy 
Giżycko. 

5. FINANSOWANIE PROGRAMU.  

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów  

odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe, pochodzące z budżetu Gminy Giżycko. 

 

6. SPODZIEWANE EFEKTY 

 

1) Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

2) Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia. 

3) Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego. 

4) Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

5) Promocja Gminy Giżycko w powiecie, województwie i kraju. 

6) Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli. 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          Przewodniczący Rady  

                                                                                                        Gminy Giżycko  

                                                                                                                    Miron Misztuk 

 
 


