
UCHWAŁA NR L/284/2018 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 22 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży z terenu Gminy Golina 

 

 

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

gminny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) Rada Miejska w Golinie 

uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży z terenu Gminy Golina, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina określi corocznie Rada 

Miejska w Golinie w uchwale budżetowej. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

            Wojciech Wojdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr L/284/2018  

Rady Miejskiej w Golinie  

z 22 marca 2018 r. 

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GOLINA 

 

I. 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 powodu samorząd Gminy Golina będzie motywować uczniów do 

rozwoju i do wzrostu aspiracji poprzez przyznawanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów. 

Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 90t 

ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

II. CELE PROGRAMU 

1. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golina 

uczęszczających do klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie 

Gminy Golina. 

2. Motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. 

3. Promowanie i nagradzanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

4. Promowanie pozytywnych wzorców wśród uczniów. 

 

III. SPOSÓB REALIZACJI 

Na podstawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Golina, zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty odrębną uchwałą 

Rady Miejskiej w Golinie, zostanie przyjęty regulamin udzielania stypendium za wyniki  

w nauce i osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie 

Gminy Golina. 

 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

Uczniowie klas gimnazjalnych i klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Golina. 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

z terenu Gminy Golina odbywać się będzie w oparciu o środki własne budżetu Gminy Golina. 

 

VI. 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 Golina. 

 



UZASADNIENIE 

 

 Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych.  

Gmina Golina poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomoże im  

w uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się 

wysoką średnią ocen uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując 

przez to Gminę Golina poza jej granicami: w województwie, w kraju, a nawet na arenie 

międzynarodowej. Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyniesie efekty, przede wszystkim dla uczniów, ale też  

i dla szkół oraz całej gminy. Spowoduje wzrost motywacji uczniów do nauki oraz rozwój ich 

kreatywności i umiejętności. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

     


