
UCHWAŁA NR XXII/209/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 
naukę na terenie Gminy Sieroszewice, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice określa corocznie Rada Gminy 
Sieroszewice w uchwale budżetowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Sieroszewice z późn. zm. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/209/2021 
Rady Gminy Sieroszewice  
z dnia 30 marca 2021 roku  

 
 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY  
POBIERAJĄCEJ NAUKĘ NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Rada Gminy Sieroszewice uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci  
i młodzieży, przyjmuje Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierającej naukę w szkołach na terenie Gminy Sieroszewice, zwany dalej Programem.  
Założeniem współczesnej szkoły jest nie tylko wyposażenie dzieci i młodzieży w odpowiednią wiedzę  
i umiejętności, ale stymulowanie ich rozwoju poprzez tworzenie odpowiednich szeroko rozumianych 
warunków kształcenia. Właściwe wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów to jedno z najważniejszych 
zadań edukacyjnych dla szkoły i samorządu. 
 
2. Przyjęcie i realizacja Programu pozwolą planować działania wspierające edukację uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice. 
Rada Gminy Sieroszewice zamierza motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez 
przyznawanie stypendiów o charakterze motywacyjnym. Grono stypendystów będzie stanowić 
pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości  
w społeczności gminy. 
 
3. Lokalny Program jest w założeniu strukturą otwartą, motywującą szkoły do wykorzystywania 
różnorodnych możliwości wspierania aktywności i kreatywności uczniów uzdolnionych.  
 
§ 2. Cele Programu 
Celem Programu jest: 
1) wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
2) zachęcanie i motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich 
zainteresowań oraz do uczestnictwa w olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych, 
3) nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, 
4) popieranie i rozpowszechnianie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz  
w środowisku lokalnym, 
5) zwiększanie aktywności uczniów, 
6) motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, 
7) promocja Gminy Sieroszewice jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie uzdolnionym. 
 
§ 3. Adresaci Programu 
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży kl. IV-VIII pobierającej naukę w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Sieroszewice. 
 
§ 4. Formy realizacji programu 
W ramach Programu przewiduje się w szczególności następujące formy wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży: 
1) stypendia Wójta Gminy Sieroszewice dla najzdolniejszych uczniów za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, artystyczne i sportowe, 
2) nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe, w tym za udział  

w konkursach, 
3) realizacja wspólnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym 

organizacjami pozarządowymi, 
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4) organizacja i realizacja konkursów pod patronatem Wójta Gminy Sieroszewice.  
 
§ 5. Finansowanie Programu 
Realizacja Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 
naukę na terenie Gminy Sieroszewice odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe 
zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy Sieroszewice. 
 
 
§ 6. Zakładane rezultaty 
Realizacja Programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 
1) wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży, 
2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych, 
3) ożywienie pozytywnej rywalizacji, 
4) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/209/2021

Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice.

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne
programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Gmina Sieroszewice, począwszy od 2016 r. wspiera pomocą materialną o charakterze motywacyjnym
(stypendia Wójta Gminy) uzdolnione dzieci i młodzież z terenu Gminy Sieroszewice. Reforma systemu
oświaty (likwidacja gimnazjów) oraz zmiana przepisów w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży wskazuje na potrzebę dostosowania treści dotychczasowego Lokalnego Programu do
obowiązujących regulacji.
Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego programu jest niezbędne w celu dalszego określenia nowych
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej
jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania, w tym stypendiów dla
uzdolnionych uczniów.
Przyjęcie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży przyczyni się
w szczególności do wzrostu liczby laureatów konkursów, olimpiad lub zawodów, a także do wzrostu
motywacji uczniów i nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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