
UCHWAŁA Nr XXIV-148-2016 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 29  lutego  2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie Gminy Nędza ” 

 

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

U. z 2015 r., poz. 1515  z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty ( tj. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm. ) 

 

Rada Gminy Nędza 

uchwala: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się   „ Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych  

      na terenie Gminy Nędza”, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Załącznik  do Uchwały Rady Gminy Nędza  
                                                                                                Nr XXIV-148-2016 
                                                                                                z dnia 29  lutego 2016 r. 
 
 

LOKALNY PROGRAM  WSPIERANIA  EDUKACJI  UZDOLNIONYCH  DZIECI   
I  MŁODZIEŻY  ZAMIESZKAŁYCH NA  TERENIE  GMINY  NĘDZA 

 
I. WSTĘP 

 
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego też powodu właściwe 
wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży to jedno z najważniejszych zadań 
edukacyjnych. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży daje bardzo dobre efekty edukacyjne, 
wychowawcze i motywacyjne.  Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w obecnym stanie 
prawnym jest możliwe poprzez przyjęcie Lokalnego programu. 
 

II. CELE  PROGRAMU    
 
1.Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 
2. Stworzenie lokalnego systemu promowania i nagradzania dzieci i młodzieży osiągających dobre i 
bardzo dobre wyniki w nauce. 
3. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości 
udziału w różnorakich olimpiadach, konkursach, turniejach itp.  
4. Ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia. 
 

III. ADRESACI  PROGRAMU    
 

1. Uczniowie szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku nauki. 

2. Uczniowie gimnazjum po ukończeniu drugiego roku nauki. 

3. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, po ukończeniu drugiego roku nauki. 

 

IV. SPOSOBY  DZIAŁANIA 

 

1. Przyznawanie stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży przez Wójta Gminy Nędza. 

2. Stypendia mają charakter motywacyjny. 

3. Zwiększanie liczby uczestników olimpiad, konkursów, turniejów itp. 

 

V.  FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1.Realizacja Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na  

terenie  Gminy Nędza odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Nędza. 

 

 

 

VI. SPODZIEWANE EFEKTY 

 

1.Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

2. Wzrost motywacji uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Wzrost zaangażowania w działalność na rzecz różnych środowisk.  

4. Wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie roli nauki. 

5. Promocja Gminy Nędza w powiecie, województwie i kraju. 


