
UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 i poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sokolniki

Rafał Prukop
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/221/2018

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki

§ 1. Głównym celem Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenie Gminy Sokolniki, zwanym dalej "Programem" jest stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu 
rozwojowi młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia. Biorąc 
pod uwagę indywidualność każdego młodego człowieka, należy umożliwić mu i sprzyjać rozwijaniu talentów, 
kształtowaniu własnej osobowości, przygotowaniu do dalszego zdobywania wiedzy i planowania własnej 
ścieżki rozwoju na etapie edukacji i przyszłej kariery zawodowej. 

§ 2. Cele szczegółowe Programu to:

1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce;

2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień oraz 
do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;

3) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności Gminy Sokolniki;

4) motywowanie rodziców do wspierania edukacji swoich dzieci;

5) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych i ich nagradzanie;

6) promocja Gminy Sokolniki, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym;

7) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.

§ 3. Program skierowany jest do następujących odbiorców:

1) uczniów szkół podstawowych;

2) uczniów klas gimnazjalnych, aż do wygaśnięcia tych klas;

3) uczniów szkół ponadpodstawowych

–  będących mieszkańcami Gminy Sokolniki.

§ 4. Przyjmuje się następujące kierunki działania:

1) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym;

2) promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych;

3) nagradzanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych;

4) współpracę z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych.

§ 5. Zaplanowane kierunki działania będą możliwe do realizacji z wykorzystaniem następujących form:

1) nagradzanie dzieci i młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia poprzez przyznawanie jednorazowych 
nagród rzeczowych, jednorazowych stypendiów edukacyjnych za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, 
osiągnięcia w dziedzinach artystycznych;

2) wspieranie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w realizacji różnorodnych 
przedsięwzięć mających na celu pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży;

3) wspieranie organizacji zajęć edukacyjnych, sportowych, konkursów szkolnych i pozaszkolnych 
sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży;

4) wspieranie nauczycieli w zdobywaniu umiejętności pozwalających na pomaganie uczniom w rozwijaniu 
ich zainteresowań;

5) wzbogacanie bibliotek w publikacje wspomagające rozwój zainteresowań uczniów.
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§ 6. W ramach Programu wymagane jest podejmowanie konkretnych działań, które doprowadzą do 
uzyskania określonych wyników i rezultatów. Działaniami tymi są: 

1) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia;

2) realizacja indywidualnych programów pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym z uwzględnieniem 
doboru metod pracy dostosowanych do predyspozycji i preferencji ucznia;

3) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o różnym zasięgu;

4) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju uzdolnień,

5) udział ucznia w kołach zainteresowań;

6) eksponowanie osiągnięć uczniów;

7) zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół oraz na stronie 
internetowej Gminy Sokolniki;

8) prezentowanie osiągnięć  uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami;

9) przyznawanie wyróżnień, stypendiów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych wybitnie uzdolnionym 
uczniom;

10) spotkania Wójta Gminy Sokolniki z rodzicami dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej.

§ 7. 1.  Zakłada się, że realizacja Programu na terenie Gminy Sokolniki pozwoli osiągnąć rezultaty na 
następujących płaszczyznach: uczeń, szkoła, społeczność lokalna.

2. Przewidywane rezultaty dla ucznia to:

1) wzrost motywacji do nauki, do udziału w konkursach, olimpiadach, projektach  edukacyjnych i naukowych, 
zawodach sportowych lub działaniach artystycznych;

2) identyfikacja mocnych stron, predyspozycji i talentów;

3) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju;

4) rozwinięcie umiejętności zdobywania wiedzy i posiadanego talentu.

3. Przewidywane rezultaty dla szkoły to:

1) wzrost liczby dzieci i młodzieży z wysoką średnią ocen, laureatów i finalistów konkursów 
przedmiotowych, olimpiad na szczeblu wojewódzkim i krajowym o charakterz edukacyjnym, sportowym 
lub artystycznym;

2) promocja szkoły w środowisku lokalnym;

3) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży,

4) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz podnoszenia swoich 
kwalifikacji, celem sprostania oczekiwaniom i potrzebom dzieci i młodzieży m.in. wybitnie uzdolnionej.

4. Przewidywane rezultaty dla społeczności lokalnej to promocja Gminy Sokolniki w powiecie, 
województwie, kraju.

§ 8. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o własne środki finansowe pochodzące z budżetu 
Gminy Sokolniki. 
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