
Projekt

z dnia  19 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustanowienia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie 
Gminy Siedlce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Uchyla się Uchwałę XLVIII/486/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie 
stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących 
mieszkańcami Gminy Siedlce.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2018 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce

I. Wstęp

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. Uznając potrzebę
otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży zostaje przyjęty Lokalny program
wspierajnia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce,
zwany dalej Programem.

II.  Cele Programu  

1.  Motywowanie uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania
swoich umiejętności.

2.  Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach, festiwalach.

3.  Promowanie i nagradzanie uzdolnionych uczniów posiadających znaczące osiagnięcia
naukowe lub artystyczne.

4.  Tworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół.

III.  Adresaci Programu

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce.

IV.  Formy realizacji Programu

Formą realizacji programu będzie nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym, przyznawana
za znaczace osiągnięcia naukowe lub artystyczne, zdefiniowana jako Stypendium Wójta Gminy
Siedlce. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określi odrębna uchwała.

V.  Działania objęte Programem

1.  Promowanie uzdolnionych, osiągajacych sukcesy naukowe i artystyczne uczniów.

2.  Nagradzanie uczniów uzdozdolnionych legitymujących się znaczącymi osiagnięciami
naukowymi lub artystycznymi.

VI.  Finansowanie Programu

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

VII.  Spodziewane efekty realizacji Programu

1. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.  

2.  Wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości.

2.  Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Id: 9E62C66B-7A33-4974-9709-10AC23085299. Projekt Strona 1



3.  Promocja uczniów oraz ich nauczycieli i szkół w środowisku lokalnym.

4.  Promocja Gminy Siedlce jako gminy wspierajacej zdolnych uczniów.
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