
UCHWAŁA NR 73/VIII/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
z terenu Gminy Słupno lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 14571)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona będzie 
każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy Słupno.

§ 3. Traci moc uchwała nr 93/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1010; Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, 1669, 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 761.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 lipca 2019 r.

Poz. 8202



Załącznik do uchwały Nr 73/VIII/19

Rady Gminy Słupno

z dnia 25 czerwca 2019 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z TERENU GMINY SŁUPNO LUB UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ

NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Gmina Słupno tworzy Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci       i Młodzieży, którzy są 
mieszkańcami Gminy Słupno lub uczęszczają do szkół na terenie Gminy Słupno, osiągających wybitne wyniki 
w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, w celu zmotywowania uczniów do nauki, poprzez nagradzanie ich 
wysiłku, systematyczności oraz chęci jakie wkładają w swoje wykształcenie.

Program jest ważnym przedsięwzięciem sprzyjającym eliminowaniu barier edukacyjnych, wspieraniu uczniów 
ambitnych i uzdolnionych.

Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać 
edukację uczniów, wykazujących uzdolnienia naukowe. Dzięki temu grono stypendystów będzie stanowić 
pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej 
gminy.

I.  Cele szczegółowe Programu

1. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz 
do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.

2. Promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie ich osiągnięć   w nauce oraz pomoc 
w rozwijaniu uzdolnień.

3. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, do promocji 
i reprezentowania gminy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

4. Dążenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci  i młodzieży – jako wzorca dla innych 
uczniów. Promowanie i nagradzanie uczniów zdolnych i ambitnych, rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie 
szans edukacyjnych – co stanowi inwestycję w przyszłość gminy.

II.  Odbiorcy Programu

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
którzy są mieszkańcami Gminy Słupno lub nie zamieszkują na terenie Gminy Słupno ale uczęszczają do 
szkół podstawowych na terenie Gminy Słupno.

III.  Działania objęte Programem oraz formy jego realizacji

1. Program obejmuje następujące działania:

a) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym

b) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych

c) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych

d) współpracę z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych

2. Formy wsparcia oferowane w Programie obejmują:

a) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia

b) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień

c) udział ucznia w kołach zainteresowań

d) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, 
międzynarodowym
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e) eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza

f) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół, stronie 
internetowej Gminy Słupno oraz w prasie lokalnej

g) przyznawanie wyróżnień, nagród rzeczowych

h) przyznawanie stypendiów Wójta Gminy Słupno uczniom szczególnie uzdolnionym.

3. Osoby odpowiedzialne za formy wsparcia oferowane w Programie:

a) w odniesieniu do pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym: nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog 
szkolny, dyrektor szkoły

b) w odniesieniu do promowania uczniów wybitnie zdolnych: dyrektor szkoły

c) w odniesieniu do nagradzania uczniów czyli przyznawanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych: Wójt 
Gminy Słupno

d) w odniesieniu do współpracy z rodzicami, w tym zapraszanie na uroczystości związane z prezentowaniem 
osiągnięć uczniów: dyrektor szkoły, pracownicy Biura ds. Oświaty oraz Biura  Rozwoju i Promocji Gminy.

IV.  Zakładane rezultaty

1. Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu na terenie Gminy Słupno pozwoli osiągnąć rezultaty na 
następujących płaszczyznach:

a) uczeń

b) szkoła

c) społeczność lokalna

2. Przewidywane efekty dla ucznia to:

a) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji

b) umiejętność zdobywania wiedzy i rozwijania posiadanego talentu dzięki uzyskanemu wsparciu

c) stworzenie warunków każdemu uczniowi do rozwoju pasji i zainteresowań

3. Przewidywane efekty dla szkoły to:

a) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad

b) wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w kołach zainteresowań

c) promocja szkoły w środowisku lokalnym i poza nim

d) rozwój umiejętności diagnozy i pracy z uczniem zdolnym u nauczycieli

e) wymiana doświadczeń między szkołami i nauczycielami

4. Przewidywane efekty dla społeczności lokalnej to:

a) promocja Gminy

b) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych

c) upowszechnianie szkolnego, międzyszkolnego i pozaszkolnego systemu współzawodnictwa w nauce dzieci 
i młodzieży

d) promowanie w środowisku pozytywnego modelu ucznia zdolnego, którego postawę określa plan jego 
rozwoju osobistego.

V.  Monitoring i ewaluacja Programu

1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w Programie oraz ich ewaluacja na 
poziomie szkoły prowadzone będą przez dyrektora szkoły, natomiast na poziomie Gminy przez pracowników 
Biura ds. Oświaty.

2. Narzędziami ewaluacji będą m.in.: zestawienia liczb konkursów, olimpiad i wyników osiągniętych przez 
uczniów, liczba przyznanych stypendiów Wójta Gminy Słupno.
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3. Wyniki ewaluacji Programu na poziomie szkoły prezentowane będą podczas obrad rad pedagogicznych, 
natomiast na poziomie Gminy – podczas posiedzeń Komisji Oświaty, Polityki Społecznej  i Bezpieczeństwa.
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