
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/210/17 

RADY GMINY POWIDZ 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Powidz 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U  

z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Powidz, 

którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Powidz określi corocznie Rada Gminy Powidz w uchwale budżetowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz. 

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do stypendiów wypłacanych począwszy od roku szkolnego 

2017/2018. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Powidz 

(-) Bogdan Piotrowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 4097



Załącznik do Uchwały Nr XXXV/210/17 

Rady Gminy Powidz 

z dnia 25 maja 2017 r. 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z TERENU GMINY POWIDZ 

1. WSTĘP 

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

należy dbać o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania  

i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań 

edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów 

i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Z tego właśnie powodu samorząd Gminy 

Powidz będzie  motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji  poprzez przyznawanie stypendiów.       

Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

2. CELE PROGRAMU 

1) wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Powidz uczęszczających do 

klas gimnazjalnych i klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu; 

2) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań; 

3) promowanie i nagradzanie młodzieży szczególnie uzdolnionej; 

4) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej. 

3. SPOSÓB REALIZACJI 

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Powidz 

realizowany będzie poprzez przyznawanie przez Wójta Gminy Powidz stypendiów uzdolnionym uczniom 

Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu. 

4. ADRESACI PROGRAMU 

Uczniowie klas gimnazjalnych i kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu. 

5. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Realizacja Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Powidz odbywać się będzie w oparciu o środki własne budżetu Gminy Powidz. 

6. SPODZIEWANE EFEKTY 

1) wzrost motywacji dzieci i młodzieży do nauki; 

2) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów; 

3) realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia; 

4) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) osiąganie wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych; 

6) promocja Gminy Powidz. 
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