
UCHWAŁA NR XVII/103/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających 
naukę na terenie Gminy Zbójno 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1481 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na 
terenie Gminy Zbójno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1818 i poz. 2197 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/103/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Lokalny programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 
Zbójno 

§ 1. Celem programu jest: 

1) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających na celu odkrycie 
własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów; 

2) zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach rywalizacji; 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej; 

4) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół, nauczycieli – 
opiekunów; 

5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

§ 2. Programem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych osiągający sukcesy w nauce, uczęszczający 
do szkół na terenie Gminy Zbójno. 

§ 3. Środki na realizację Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, będą ustalane 
corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno. 

§ 4. 1.  W ramach programu przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym - Nagroda Wójta Gminy Zbójno. 

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

§ 5. Zakłada się, iż realizacja Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pozwoli 
osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów; 

2) możliwość indywidualnego rozwoju ucznia; 

3) wzrost zainteresowania uczniów udziałem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

4) promocja szkół oraz Gminy Zbójno.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Zbójno.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1481 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Wójt Gminy Zbójno
pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie nagród na
zakończenie roku szkolnego. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich
uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Promowanie
uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zbójno,
przyczyni się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu
wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i konkursach
artystycznych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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