
UCHWAŁA NR XIII/102/16
RADY GMINY LIPNO

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
uczęszczajacych do szkół prowadzonych przez Gminę Lipno"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.1)) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2015 r., poz. 2156 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez Gminę Lipno”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. , poz. 1045 i poz. 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045 i 

poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64.
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/102/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 lutego 2016 r.

„LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ

DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LIPNO”

§ 1. Gmina Lipno uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez Gminę Lipno, osiągających wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu 
przyjmuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Lipno.

§ 2. Celem programu jest:

1) wspieranie uzdolnionych uczniów oraz promowanie ich w środowisku lokalnym,

2) organizacja pomocy w rozwoju ucznia zdolnego poprzez poszerzenie jego aktywności własnej i tworzenie 
atmosfery sprzyjającej rozwojowi,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w 
społeczności szkolnej i lokalnej,

4) zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i zawodach na wszystkich 
szczeblach,

5) finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień poprzez udzielenie stypendium Wójta Gminy Lipno uczniom, którzy 
dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki i chcą się rozwijać.

§ 3. 1. Podstawowymi formami realizacji celów, o których mowa w § 2 jest:

1) wspieranie w szkołach działań wspomagających pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną poprzez tworzenie 
systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz innych konkursach umożliwiających 
sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów,

3) stosowanie przez szkoły różnych form pracy z uczniem zdolnym, w tym prowadzenie działań nakierowanych 
na pracę indywidualną,

4) koordynowanie, w miarę potrzeb działań różnych instytucji i środowisk na rzecz wspierania i rozwoju uczniów 
uzdolnionych,

5) wspieranie projektów realizowanych przez szkoły mających na celu prezentację uzdolnień dzieci i młodzieży.

2. System wspierania i motywowania dzieci i młodzieży uzdolnionej może mieć formę pomocy rzeczowej lub 
finansowej w postaci stypendium Wójta Gminy Lipno lub nagród przyznawanych przez Wójta.

§ 4. Środki na realizację programu są zagwarantowane w budżecie Gminy Lipno w wysokości określanej 
corocznie przez Radę Gminy Lipno w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 5. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę 
Lipno zostaną określone odrębną uchwałą.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki samorządu

terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy, w tym wspierania edukacji uzdolnionych

dzieci i młodzieży.

Pragnąc wspierać rozwój edukacyjny uczniów w różnych dziedzinach życia, motywować ich do osiągania

jak najwyższych wyników naukowych, artystycznych i sportowych Rada Gminy Lipno postanawia

stworzyć „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół

prowadzonych przez Gminę Lipno”. Program posiada charakter motywacyjny, ma na celu zachęcić uczniów

do wyższych aspiracji edukacyjnych i aktywności własnej.
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