
UCHWAŁA NR XVIII/159/2020 
RADY GMINY RUSIEC 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów 
w Gminie Rusiec”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie 
Rusiec”, zwany dalej ,,Programem”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji programu, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz trybu 
postępowania w tych sprawach określi odrębna uchwała Rady Gminy Rusiec. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Foręc 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/159/2020 

Rady Gminy Rusiec 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Rusiec 

§ 1. 1.  Gmina Rusiec, mając na względzie pogłębianie wiedzy oraz promowanie najlepszych uczniów 
naszej gminy, tworzy „Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie 
Rusiec”, zwany dalej „Programem.” 

2. Przyjęcie  Programu ma na celu wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów, którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce i chcą nadal się rozwijać. Dlatego należy wspierać 
ambicje edukacyjne młodych ludzi, a realizacja niniejszego Programu będzie przyczyniać się do rozwoju szkół. 

§ 2. Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz promowanie ich 
w środowisku lokalnym poprzez: 

1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów 
w szkołach; 

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym; 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich 
umiejętności; 

4) zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim; 

5) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości 
w społeczności szkolnej i lokalnej. 

§ 3. 1.  Program jest adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. 

2. W ramach Programu przewiduje się, jako formę wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
„jednorazowe stypendium Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Rusiec”. 

§ 4. 1.  Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z dochodów 
budżetu Gminy Rusiec. 

2. Wysokość środków na dany rok określona zostanie w uchwale budżetowej Gminy Rusiec. 

§ 5. Program realizowany będzie na następujących płaszczyznach: 

1) uczeń; 

2) nauczyciele; 

3) społeczność lokalna. 

§ 6. Zakłada się, że realizacja Programu na terenie Gminy Rusiec pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) uczniowie: 

a) wzrost motywacji i ich kompetencji, 

b) wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności, 

c) przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie, 

d) wzrost liczby uczniów osiągających mierzalne sukcesy, 

e) wzrost umiejętności współpracy, planowania i realizowania celów; 

2) nauczyciele: 

a) zdobycie umiejętności diagnozy uzdolnień dzieci i młodzieży, 

b) zwiększenie motywacji nauczycieli, kreatywności i umiejętności oraz wzbogacanie metod pracy; 
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3) społeczność lokalna: 

a) promocja szkół oraz gminy w powiecie, województwie oraz kraju, 

b) wzrost zainteresowania dodatkowymi formami pracy z uczniami uzdolnionymi, 

c) większa wiedza na temat uczniów uzdolnionych i promocja ich sukcesów, 

d) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad. 

§ 7. Na zakończenie każdego roku szkolnego Program poddawany będzie ewaluacji poprzez monitorowanie 
liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Foręc 
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