
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1818 i poz. 2197) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Kołobrzeg przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zwany dalej Programem.

§ 2. Program, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,  skierowany jest 
do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: F252645A-628D-4D91-8DC2-087D56657DD3. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia....................2020 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

I
Postanowienia ogólne

Wspieranie uczniów uzdolnionych powinno być jednym z priorytetów każdego 
samorządu, któremu zależy na stworzeniu różnorodnych możliwości ich rozwoju. 
Jednymzzałożeńwspółczesnejszkołyjestnietylkowyposażeniedzieciimłodzieżywodpowiedn
iąwiedzęiumiejętności, ale stymulowanie ich rozwoju poprzez tworzenie odpowiednich 
szeroko rozumianych warunków kształcenia. Potrzeba wspierania uczniów uzdolnionych 
wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy Prawo oświatowe, która 
zobowiązuje szkoły i placówki do podejmowania niezbędnych działań dotyczących m.in. 
tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów. Natomiast 
przepisy ustawy o systemie oświaty umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego 
tworzenie lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół 
prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg jest w założeniu strukturą otwartą, 
motywującą szkoły do wykorzystywania różnorodnych możliwości wspierania aktywności 
i kreatywności uczniów uzdolnionych. Rozwiązaniem adresowanym bezpośrednio do 
uczniów jest stypendium o charakterze motywacyjnym. Działania przewidziane 
w programie są kluczowymi elementami kołobrzeskiej polityki edukacyjnej.

II
Cele programu

Celem lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg jest:

1) zwiększanie szans edukacyjnych uczniów,
2) nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych,
3) motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich 

zainteresowań,
4) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku 

lokalnym,
5) zwiększenie aktywności uczniów.

III
Adresaci programu

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg.

IV
Forma wsparcia

Formami realizacji programu są:
1) stypendium Prezydenta Miasta Kołobrzeg za wyniki w nauce dla uczniów szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg;

Id: F252645A-628D-4D91-8DC2-087D56657DD3. Projekt Strona 1



2) realizacja wspólnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi;

V
Finansowanie programu

Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone 
corocznie w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg.

VI
Zakładane rezultaty

Realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:
1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów;
2) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych;
3) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół;
4) promocja Gminy Miasto Kołobrzeg jako gminy tworzącej warunki dla rozwoju 

zainteresowań i kreatywności dzieci i młodzieży.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr………
Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia ……………………………

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży

Zgodnie z art. 90 t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
jednostki samorządu mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przedłożony projekt uchwały dotyczy przyjęcia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Program ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnionych
uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie
dziedzinie nauki wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej
dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.
Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o wysokość środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg. Podjęcie proponowanej
uchwały jest kontynuacją uchwały, jaką Rada Miasta Kołobrzeg podjęła 17 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg określa jego cele, sposób realizacji, oraz wskazuje
źródło finansowania programu, którym będą środki pochodzące z budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg.
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