
 

 

UCHWAŁA NR XXIX.198.2017 

RADY GMINY DOMARADZ 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej 

z terenu Gminy Domaradz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z zm.)  Rada Gminy Domaradz, uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Domaradz. 

§ 2. Ustala się  Regulamin „Gminnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Domaradz  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określa się corocznie 

w uchwale budżetowej Gminy Domaradz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Domaradz 
 

Jerzy Łukaszyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 2653



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.198.2017 

Rady Gminy Domaradz 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 Regulamin Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Domaradz  

WSTĘP 

Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu 

społeczeństwo powinno dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do 

rozwijania i kształtowania ich uzdolnień. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży  z terenu Gminy Domaradz pozwoli wesprzeć kształcenie młodych mieszkańców Gminy 

Domaradz i motywować ich do wszechstronnego rozwoju, kształtowania osobowości i przygotowania 

do działania dla dobra społeczności lokalnej. Tworzenie warunków do odnoszenia sukcesów i do rozwoju 

indywidualnych aspiracji uczniów  poprzez przyznanie Nagród Wójta, stanowić będzie pozytywny wzorzec dla 

środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości. 

Realizacja niniejszego programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację 

młodych mieszkańców Gminy Domaradz wykazujących uzdolnienia. 

 

CELE PROGRAMU 

1. Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

2. Motywowanie uczniów  do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień 

oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy. 

3. Stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy. 

4. Pomoc w rozwoju talentów i uzdolnień. 

5. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół. 

6. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci. 

7. Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów 

sportowych. 

8. Promocja Gminy Domaradz, jako Gminy przyjaznej uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

9. Kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. 

 

SPOSÓB DZIAŁANIA 

1. Program realizowany będzie przez przyznawanie nagród w formie pomocy finansowej. 

2. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły. 

3. Nagrody przyznaje się uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz. 

4. Nagrodę mogą otrzymać : 

1) uczniowie którzy uzyskali najwyższe średnie wyniki 

z egzaminu gimnazjalnego w gminie, w danym roku szkolnym, 
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2) uczniowie począwszy od klasy V, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 5,50. 

5. Nagroda może być przyznana za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania oraz osiągnięcia 

sportowe,  a w szczególności : 

1) finalistom i laureatom wojewódzkich konkursów, olimpiad i turniejów - za zajęcie od I do V miejsca, 

2) finalistom i laureatom krajowych konkursów, olimpiad i turniejów - za zajęcie od I do X  miejsca, 

3) uczniom wybitnie zdolnym z danej dziedziny wiedzy lub sportu za udokumentowane wysokie osiągnięcia. 

6. Nagroda może być przyznana  w wysokości nie mniejszej niż 400 zł.  i nie większej niż 1 000,00 zł. dla 

jednego ucznia. 

7. Uczeń w ramach niniejszego Programu może otrzymać nagrodę tylko z jednego tytułu w danym roku 

szkolnym. 

8. Wnioski o nagrody Wójta składa się do 15 czerwca roku szkolnego,  którego dotyczy osiągnięcie. 

9. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

10 Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy określa załącznik do Regulaminu. 

 

FINANOWANIE PROGRAMU 

Realizacja Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej odbywać się 

będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Domaradz 

 

SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

2. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad. 

3. Promocja uzdolnionej dzieci i młodzieży. 

4. Promocja Gminy Domaradz w powiecie, województwie i kraju. 

5. Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli. 

6. Zwiększenie udziału rodziców dzieci i młodzieży w życiu szkoły 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 przyznawania Nagrody 

Wójta Gminy Domaradz 

 WNIOSEK 

 o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Domaradz 

1. Dane osobowe kandydata: 

a) imię i nazwisko ……………………………………………………………………….................................. 

b) data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………................................. 

c) adres zamieszkania ………………………………………………………………….................................... 

d) imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów …………………………………................................. 

e) nazwa szkoły ………………………………………………………………………….................................. 

f) klasa ……………………………………………………………………………………………………........... 

2. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach: 

..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3. Średnia ocen w roku szkolnym (do dwóch miejsc po przecinku): ……………..………..………………. 

4. Ocena z zachowania ……………………………………………………………………………………….. 

5. Uzasadnienie wniosku: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..….. 

data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Zgoda osoby, której wniosek dotyczy. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych 

z przyznaniem nagrody, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016r, poz. 922). 

 

…………………………….…………………………………………………………. 

( czytelny podpis nominowanego do nagrody lub jego opiekuna prawnego) 
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