
UCHWAŁA NR XIV/91/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
w Gminie Baranów”

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.506, z późn. zm. ) oraz 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.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Baranów”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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Załącznik do uchwały Nr XIV/91/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Baranów

Rozdział 1.
Warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży

§ 1. 1.  Głównym celem „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
w Gminie Baranów” zwanego dalej „ Programem” jest pomoc dzieciom i młodzieży pobierającym naukę 
w szkołach na terenie Gminy Baranów, w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień oraz stworzeniu systemu 
motywacji do ciągłej pracy nad rozwojem ich poszczególnych talentów.

2. Cele szczegółowe Programu:

1) prowadzenie działań na rzecz poprawy wyników w nauce osiąganych przez uczniów z terenu Gminy 
Baranów oraz podniesienie jakości pracy szkoły,

2) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy,

3) wspieranie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,

4) zachęcanie, motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

5) wspieranie aktywności naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów,

6) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,

7) promowanie osiągnięć uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce

8) promocja uczniów, szkół i Gminy Baranów poprzez osiąganie wysokich wyników przez uczniów 
i reprezentowanie Gminy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

3. Program jest realizowany poprzez:

1) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

2) wzbogacenie szkolnej biblioteki w specjalistyczne książki i czasopisma,

3) szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym,

4) przyznanie stypendiów i nagród Wójta Gminy Baranów uczniom szczególnie uzdolnionym,

5) organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

6) promowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Rozdział 2.
Formy i zakres pomocy uzdolnionym uczniom, tryb postępowania w tych sprawach

§ 2. 1.  Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych następuje poprzez:

1) nominowanie do nagród,

2) eksponowanie osiągnięć uczniów w gablotach, kronikach w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza,

3) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół, stronie 
internetowej gminy, w wydawnictwach gminnych,

4) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami.

2. Uczniowie wybitnie uzdolnieni mogą otrzymać nagrodę lub stypendium Wójta Gminy Baranów.

Rozdział 3.
Przewidywane efekty podejmowanych działań

§ 3.  W wyniku podejmowanych działań przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:

1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji ucznia,
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2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia,

3) umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy wykorzystaniu dostępnych źródeł 
wiedzy takich jak: nauczyciele, biblioteki, organizacje, Internet,

4) poszerzenie oferty edukacyjnej szkół,

5) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,

6) wzrost liczby zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w kołach zainteresowań,

7) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad,

8) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci,

9) promocja szkoły w środowisku lokalnym,

10) promocja gminy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 4. 1.  Środki na realizację Programu będą ustalane corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę 
Gminy Baranów.

2. Stypendium lub nagroda Wójta Gminy Baranów wręczane są podczas uroczystości szkolnych lub 
środowiskowych.
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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 lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży. Programy takie są podstawą do wdrożenia w gminie systemu udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę.
Po przyjęciu niniejszego programu będzie możliwe podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy
w formie stypendiów i nagród dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Baranów.
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