
UCHWAŁA NR XXXV/305/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie  Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art 90t ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)) uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu zostanie określona corocznie 
w budżecie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września2016 r.  w sprawie 
Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec oraz Uchwała nr 
XXVIII/248/17Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/142/16 
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r.  w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/305/18

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 26 września 2018 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec.

1. Wstęp

Jednym z priorytetów samorządu jest troska o rozwój dzieci i młodzieży,
w szczególności wybitnie uzdolnionych. Najważniejszym elementem takiego wsparcia jest stworzenie 
warunków do wszechstronnego rozwoju i zainteresowań każdego ucznia. Ponadto Gmina Bolesławiec 
przyjmując ww. program ma również na celu  promowanie osiągnięć uczniów , a także tworzenie 
pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnej i lokalnej. W przyszłości takie działania będą
miały pozytywne wpływa na rozwój gminy, osiąganie przez dzieci i młodzież
sukcesów zawodowych, a także zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, kreatywnego, przygotowanego 
na zachodzące zmiany.

2. Cele Programu

1) Promowanie pozytywnych postaw i zachowań dzieci i młodzieży;

2) Promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży;

3) Wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży;

4) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

5) Rozbudzanie zainteresowań naukowych, technicznych, artystycznych;

6) Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjachw zakresie przedmiotów 
humanistycznych;

7) Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjach matematyczno- przyrodniczych;

8) Wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży w społeczności szkolnej i lokalnej;

9) Zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursach na różnych szczeblach, a w szczególności na 
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

10) Motywowanie rodziców do wspierania rozwoju zainteresowań i talentów  dzieci.

3. Beneficjenci programu 

Program jest skierowany do uczniów:

1) klas IV- VIII szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Bolesławiec lub uczęszczających do 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec;

2) klas III gimnazjalnych  zamieszkujących na terenie Gminy Bolesławiec.

4. Formy realizacji programu

1) Przyznawanie Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec za wybitne osiągniecia
w nauce i osiągniecia artystyczne;

2) Upowszechnianie sukcesów dzieci i młodzieży poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej 
Gminy Bolesławiec oraz w gazecie „Wieści Gminne”.

5. Spodziewane efekty

1) Wzrost motywacji, kreatywności i zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań;

2) Wzrost liczby dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;

3) Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowychi artystycznych;

4) Wzrost efektywności i wyników nauczania w szkołach;
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5) Promocja szkół w środowisku lokalnym;

6) Promocja Gminy Bolesławiec w powiecie , w województwie i w kraju.
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzoną zmianą ustroju szkolnego (wprowadzenie ośmioklasowych szkół
podstawowych) należy wprowadzić nowy lokalny program wspierania edukacji dzieci i młodzieży
uzdolnionej, który obejmuje również uczniów klas ósmych.

Wobec powyższego Wójt Gminy Bolesławiec podjął inicjatywę uchwałodawczą.
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