
UCHWAŁA NR XXXI/186/2020 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020r. 
poz. 713), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z2019r.
poz. 1481 z późn. zm.')) Rada Miejska w Połańcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 
naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§3. Traci moc Uchwała Nr XLII/271/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych 
przez Gminę Połaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

n Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2018r. poz. 2245 oraz z2019r. poz. 1818,

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
R A D Y  K I E J

Stan oloStan

2197.

Id: C50139AF-BEC0-4DDB-AEE8-9B9272B1EC5D. Uchwalony Strona 1



RA D A  M IEJSK A
w Połańcu Załącznik

do Uchwały Nr XXXI/186/2020 
Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 28 maja 2020r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 
Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania

I.WSTĘP

Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości i poczucia odpowiedzialności 
za przyszłość naszego pokolenia. W dobie szybkiego postępu technologicznego ludzie o gruntowym 
wykształceniu, dla których praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szanse na osiągnięcie 
sukcesu i wniesienia największego wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją i działają. 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 rozwoju i kształtowania uzdolnień. 
Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich 
w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. 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. Biorąc powyższe pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, Gmina Połaniec postanowiła przyjąć Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania, co pozwoli 
wspierać edukację młodych i zdolnych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu 
na miejsce zamieszkania.

II. CELE PROGRAMU

1. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do 
ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębianiem wiedzy.
2. Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 
międzynarodowym.
3. Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych ich dzieci.
4. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei konieczności 
wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.
5. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.
6. Popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół i nauczycieli-opiekunów.
7. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół.
8. Promocja Gminy Połaniec, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

III. SPOSOBY DZIAŁANIA

Przyznawanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, stypendiów o charakterze motywacyjnym pod nazwą 
„Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec", uzdolnionym uczniom szkół podstawowych (klas IV-VIII) 
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania.

IV. ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VIII) pobierający naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na 
miejsce zamieszkania.
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V. FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na 
terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe 
pochodzące z budżetu Gminy Połaniec.

VI. SPODZIEWANE EFEKTY

1. Promocja uczniów zdolnych.
2. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
3. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.
4. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.
5. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
6. Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli.
7. Promocja Miasta i Gminy Połaniec.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/186/2020 

Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2019r. 
poz. 1481 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne 
programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Gmina Połaniec uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych uczniów osiągających 
wybitne wyniki w dziedzinie nauki przyjmuje „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce 
zamieszkania". Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego 
właśnie powodu społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju 
talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Rada Miejska w Połańcu 
Uchwałą Nr XLII/271/2017 z dnia 31 maja 2017r. uchwaliła Lokalny program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec. Niemniej w związku 
z wygaszeniem i likwidacją gimnazjów oraz powstaniem 8-letnich szkół podstawowych, zachodzi 
konieczność zmiany Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, celem 
dostosowania zapisów do nowego ustroju szkolnego.
Środki przeznaczone na realizację uchwały ustalane będą każdorazowo w uchwale budżetowej Gminy 
Połaniec.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania 
pozwoli wspierać edukację uczniów, wykazujących uzdolnienia naukowe.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę 
na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce 
zamieszkania,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Baran, Małgorzata Magdalena Dalmata-Konwicka, Wanda Kaczmarczyk, 
Paweł Sylwester Laska, Stanisław Zdzisław Lolo, Jacek Radosław Mazur, Izabela 
Agnieszka Płonka, Zbigniew Porębski, Zbigniew Rodenko, Krystyna Stanisława Spała, 
Grzegorz Roman Tomecki, Małgorzata Walenciak, Andrzej Wawrzyniec, Joanna 
Małgorzata Witek, Krzysztof Zając

Głosowanie zakończono w dniu: 28 maja 2020, o godz. 16:45
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