
Uchwała nr XLII/272/2010

Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie:  przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i

młodzieży z terenu Gminy Ślemień” 

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

Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.  1591 z póź. zm.) oraz art. 90t  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 

Rada Gminy  Ślemień

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Lokalny  program  wspierania  edukacji  uzdolnionych dzieci  i  młodzieży  z

terenu Gminy Ślemień”  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŚLEMIEŃ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XLII/272/2010

Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2010 r..

§ 1. Postanowienia ogólne

Lokalny  program wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy

Ślemień – zwany dalej programem – adresowany jest do uzdolnionych uczniów publicznych

szkół, znajdujących się na terenie Gminy Ślemień.

§ 2 Cele programu

 1. Program ma na celu:

1) promowanie  dzieci  i  młodzieży  wybitnie  uzdolnionych  poprzez  wspieranie  i

prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie;

2) motywowanie  dzieci  i  młodzieży  do  coraz  większej  aktywności  w  procesie

zdobywania  wiedzy  i  kształcenia  umiejętności  poprzez  udzielenie  finansowego

wsparcia;

3) zachęcanie  dzieci  i  młodzieży  do  reprezentowania  Gminy  Ślemień  w  konkursach

wiedzy,  zawodach  i  olimpiadach  na  szczeblu  powiatowym,  wojewódzkim  i

ogólnopolskim.

2. Program ma się przyczynić do wzrostu aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, które

będą stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacniać poczucie wartości we

wspólnocie lokalnej Gminy Ślemień.

§ 3 Sposób realizacji i finansowania programu

1. Jednostką  przygotowującą  i  koordynującą  program  jest  Urząd  Gminy  Ślemień  we

współpracy z Zespołem Szkół w Ślemieniu.

2. Realizacja  programu odbywać  się  będzie  w oparciu  o środki finansowe  pochodzące z

budżetu Gminy Ślemień.

3.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na niniejszy program określać będzie

na dany rok uchwała budżetowa.



§ 4 Podmiot realizujący program

W  realizacji  programu  uczestniczyć  będzie  Urząd  Gminy  Ślemień  i  Zespół  Szkół  w

Ślemieniu, dla którego Gmina Ślemień jest organem prowadzącym.

§ 5 Założenia programowe 

1. Wspieranie  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  poprzez  udzielanie  pomocy

stypendialnej. Stypendia kierowane będą do uczniów, którzy osiągnęli wysoką średnią

ocen w zakończonym roku nauki i wzorowe zachowanie. 

2. Wspieranie  i  motywowanie  uczniów  do  rozwijania  swoich  uzdolnień  poprzez

promocję tych uczniów i nagrody przyznawane  za wybitne osiągnięcia  edukacyjne,

kulturalne, społeczne, sportowe itp.

§ 6 Odbiorcy programu

Program adresowany  będzie  do  uczniów  zamieszkałych  stale  na  terenie  Gminy  Ślemień

i  uczęszczających  do  publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  znajdujących  się  na

terenie Gminy Ślemień.

§ 7  Planowane rezultaty programu

1. Wzrost motywacji do poszukiwania i pogłębiania wiedzy. 

2. Wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności. 

3. Zmniejszenie natężenia występowania problemów związanych z niepowodzeniami w

nauce. 

4. Wzrost  świadomości  rodziców i  opiekunów w zakresie  potrzeb  edukacyjnych  ich

dzieci. 

5. Promocja uczniów uzdolnionych. 

6. Wzrost liczby laureatów konkursów przedmiotowych.

7. Wzrost aktywności szkół w działalności skierowanej do uczniów. 



§ 8 Realizatorzy programu

1. Urząd Gminy Ślemień z podległymi komórkami. 

2. Wójt  Gminy Ślemień 

3. Dyrektor Zespołu Szkół oraz nauczyciele.  

§ 9 Sposób realizacji programu

Podjęcie  inicjatywy  oraz  wydanie  odpowiednich  aktów  prawnych,  w  zakresie  swoich

kompetencji,  przez organy gminy t. j.  przez Radę Gminy Ślemień i Wójta Gminy Ślemień,

określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu

tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach.


