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Uchwała Nr LIX/207/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

i Studentów 

 

 

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

gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.1pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)  

 

 

 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie: 

 

Ustawa o systemie Oświaty umożliwia wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w 

drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych (art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy o systemie 

oświaty).  Na tej podstawie wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów z terenu gminy Kosakowo. 

Gmina Kosakowo przez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomoże im w uzyskaniu 

wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką średnia 

ocen uczniowie tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę , promując 

gminę Kosakowo poza jej granicami: w województwie, kraju.. Zakłada się również, że 

realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów 

przyniesie efekty, przede wszystkim uczniom, ale też i szkołom oraz całej gminie. Spowoduje 

wzrost motywacji uczniów oraz rozwój kreatywności i umiejętności. Wobec podanych wyżej 

argumentów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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                                                                                Załącznik do Uchwały Nr LIX/207/2018 

                                                                                Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                z dnia 9 sierpnia 2018r                                                                                 

 

 

Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów i Studentów Gminy Kosakowo pod 

nazwą Stypendium Wójta Gminy Kosakowo 

 

I. Wstęp 

Gmina Kosakowo tworzy Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów i Studentów, 

którzy są mieszkańcami zameldowanymi w gminy Kosakowo oraz osiągają wybitne wyniki w 

dziedzinie nauki, artystycznej i  sportowej. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w 

każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu społeczeństwo dba o zapewnienie 

utalentowanym uczniom i studentom warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. 

Właściwe wsparcie 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. Opracowanie, przyjęcie  

i realizacja programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację 

młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe. Biorąc pod uwagę 

i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragniemy również 

motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji, m.in. poprzez przyznawanie stypendiów, 

dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowić pozytywne wzorce dla środowiska oraz 

będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczeństwie naszej gminy. Promowanie 

uczniów i studentów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie 

lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów i studentów. 

 

II. Cel programu 

1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i studentów. 

2. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi 

uzdolnień i zainteresowań uczniów i studentów. 

3. Wsparcie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie 

możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach, 

olimpiadach, festiwalach, turniejach itp.). 

4. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei 

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów uczniów. 

5. Promowanie uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych. 

 

III. Sposoby działania 

1. Przyznawanie stypendiów  uzdolnionym uczniom i studentom przez Wójta Gminy 

Kosakowo. 

2. Zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

3. Wzbogacanie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma. 

4. Doposażenie istniejących pracowni naukowych. 

5. Promocja Gminy Kosakowo jako gminy przyjaznej uczniom i studentom wybitnie 

zdolnym. 

 

IV. Adresaci programu 

Program skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych kończących naukę w gminnych 

szkołach, ponadpodstawowych oraz studentów zameldowanych na terenie Gminy 

Kosakowo. 
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V. Działania objęte programem oraz formy jego realizacji 

1. Lokalny program wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów obejmuje następujące 

działania: 

1) pracę z uczniem uzdolnionym, 

2) promocję uczniów uzdolnionych, 

3) nagradzanie uczniów uzdolnionych, 

4) współpracę z rodzicami uczniów uzdolnionych. 

5) promocję uzdolnionych studentów. 

 

2. Formy wsparcia oferowane w programie w odniesieniu do pracy z uczniami 

wybitnie uzdolnionymi: 

1) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia, 

2) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień, 

3) organizowanie uczniom zdolnym tematycznych kół zainteresowań, kół naukowych, 

warsztatów i zajęć laboratoryjnych, również we współpracy z uczelniami wyższymi, 

4) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. 

 

3. Formy wsparcia oferowane w programie w odniesieniu do promocji uczniów i 

studentów uzdolnionych: 

1) eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza 

(gabloty, kroniki, itp.), 

2) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów i studentów  na stronach 

internetowych szkół oraz Urzędu Gminy Kosakowo, 

3) nominowanie do nagród, stypendiów, 

4) prezentowanie osiągnięć uczniów i studentów między innymi podczas spotkań z 

rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami, itd. 

 

4. Finansowanie wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów obejmuje przyznanie 

stypendium. 

 

VI. Zakładane rezultaty 

Zakłada się, że realizacja programu na terenie gminy Kosakowo pozwoli osiągnąć 

następujące rezultaty:  

1) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad, itp. 

2) promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

3) wzrost wyników osiąganych ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 

4) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci,  

5) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania, 

6) promocja gminy. 

 

VII. Monitoring i ewaluacja programu 

1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich 

ewaluacja na poziomie szkoły prowadzone będą przez dyrektora szkoły, natomiast na 

poziomie gminy przez Referat ds. Oświaty 

2.   Narzędziami ewaluacji będą między innymi: 

1) zestawienia uczniów i studentów będących laureatami i finalistami konkursów 

przedmiotowych,  
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2) analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sporządzana przez Referat 

ds. Oświaty na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, 

które będą zamieszczone w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, 

3) wyniki ewaluacji programu będą prezentowane: w szkole – na posiedzeniach rad 

pedagogicznych, a na poziomie gminy – zostaną zamieszczone w informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


