
UCHWAŁA NR 100/22 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2230) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 

 
 

Piotr Szmidt 
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Załącznik do uchwały Nr 100/22Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 20 grudnia 2022 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 
POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM 

I.  Postanowienia ogólne 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 
Strzegom zwany dalej "programem" skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Strzegom. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów 
wybitnie uzdolnionych, powinno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro 
człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Założeniem 
współczesnej szkoły powinno być nade wszystko stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich 
w bogaty zasób wiedzy i 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. Rada Gminy Strzegom uznając potrzebę otoczenia szczególną troską 
uzdolnionych  uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom, przyjmuje "Program wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom". 

Program ma charakter motywacyjny. 

II.  Cele programu 

Celami programu są: 

1) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, 

2) motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym, 

4) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału 
w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych: konkursach, olimpiadach, festiwalach, 
turniejach i zawodach sportowych, 

5) promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei konieczności 
wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży, 

6) nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, 

7) promocja gminy poprzez jej reprezentowanie przez uczniów osiągających najlepsze wyniki na 
konkursach, olimpiadach, festiwalach, turniejach i zawodach sportowych. 
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III.  Adresaci programu 

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży adresowany jest do uczniów  
klas I-VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku 
życia pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom. 

IV.  Finansowanie programu 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży odbywać się 
będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Strzegom. 

V.  Formy realizacji programu 

Jako formę realizacji programu ustala się Stypendium Burmistrza Strzegomia dla uczniów, którzy zajęli 
miejsca od I do VI lub wzięli udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach, turniejach i zawodach 
sportowych promujących zdobywanie wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

VI.  Zakładane rezultaty 

Realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów, 

2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, festiwali, turniejów i zawodów sportowych 
promujących zdobywanie wiedzy i umiejętności, 

3) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, 

4) promocja Gminy Strzegom jako gminy tworzącej warunki dla rozwoju zainteresowań 

i kreatywności dzieci i młodzieży. 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR 100/22 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90t ust.1 pkt 2 przyznaje jednostkom 
samorządu terytorialnego możliwość tworzenia gminnych programów wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży. Gmina Strzegom, widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką dzieci i młodzieży, 
które osiągają wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki i sportu uchwala gminny program wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom. 

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 
Strzegom określa jego cele, sposób realizacji, oraz wskazuje źródło finansowania programu, którym będą 
środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Strzegom. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

      
  

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0F4BE38D-3C25-479F-8FA1-1AB92D4E11BB. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska I
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 2
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 3
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 4
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 5
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 6
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska III
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska IV
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska V
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI Punkt 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI Punkt 2
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI Punkt 3
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI Punkt 4


	Uzasadnienie



