
 

 

UCHWAŁA NR XIX/158/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Sompolno. 

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz.U. 2019r., 

poz. 1481, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2020r. poz. 713) Rada Miejska w Sompolnie uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Sompolno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu, o którym mowa w §1 określa 

corocznie Rada Miejska Sompolno w uchwale budżetowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasto Sompolno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Sompolnie 

(-) Jerzy Zieliński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Poz. 6213



Załącznik  

do uchwały Nr XIX/158/2020 

Rady Miejskiej w Sompolnie 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

GMINY SOMPOLNO 

ROZDZIAŁ 1. 

Wstęp 

§ 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sompolno zwany 

dalej ,,Programem" skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne 

i sportowe. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości 

i poczucia odpowiedzialności za przyszłość naszego społeczeństwa. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego 

postępu technologicznego ludzie o gruntownym wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębiana 

przez lata pasją, mają szansę na osiągnięcie sukcesu i wniesienie wkładu w rozwój społeczności lokalnej, 

w której żyją i działają. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym 

z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla 

jego rozwoju są najważniejsze. Zdolna młodzież powinna mieć możliwość korzystania z odpowiednich 

warunków kształcenia, które pozwolą jej w pełni rozwinąć swe zdolności- z pożytkiem dla siebie i całego 

społeczeństwa. 

Rozdział 2. 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Przyjmuje się Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sompolno 

w celu poprawy warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do zdobywania 

wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Realizacja Programu powinna sprzyjać rozwijaniu talentów 

i zainteresowań, pobudzaniu kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do 

dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem. 

§ 3. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, który może 

poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub sportowymi, wykraczającymi poza program 

szkolny. 

Rozdział 3. 

Cele programu 

§ 4. Celem Programu jest: 

1) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 

2) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień oraz 

do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębiania wiedzy; 

3) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym; 

4) stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży; 

5) zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów; 

6) zachęcanie do reprezentowania Gminy Sompolno w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych 

szczeblach rywalizacji. 

Rozdział 4. 

Adresaci Programu 

§ 5. Program skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII, pobierających naukę na terenie Gminy Sompolno 

bez względu na miejsce zamieszkania. 

Rozdział 5. 

Formy wspierania uzdolnionych uczniów i ich realizacja 

§ 6. Jako formy realizacji programu ustala się następujące nagrody, który mają charakter finansowy: 
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1) nagrodę dla uczniów szkoły podstawowej, którzy osiągnęli wysoką średnią w danym roku szkolnym, 

2) nagrodę dla laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, konkursów 

muzycznych, literackich, plastycznych, recytatorskich i innych konkursów promujących zdobywania 

wiedzy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. 

Rozdział 6. 

Przewidywane efekty Programu 

§ 7. Zakłada się, iż realizacja Programu na terenie Gminy Sompolno pozwoli osiągnąć następujące 

rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów i możliwość ich indywidualnego rozwoju; 

2) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych; 

3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych itp.; 

4) promocja osiągnięć uczniów; 

5) promocja Gminy Sompolno. 

Rozdział 7. 

Finansowanie Programu 

§ 8. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Sompolno. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Przyjęcie Programu daje podstawę do sporządzenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy. 
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