UCHWAŁA NR XVII/104/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506, poz.1309, poz.1696, i poz. 1815) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481, poz. 2197) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy
Nieborów, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XVI/73/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) uchwała Nr LI/237/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
3) uchwała Nr LIII/251/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Załącznik do uchwały Nr XVII/104/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 2019 r.
LOKALNY PROGRAM
WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY NIEBORÓW
I. WSTĘP
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego powodu
społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do
rozwijania uzdolnień.
Właściwe wspieranie 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. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego młodego człowieka,
zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do
dalszego zdobywania wiedzy. Pragniemy, aby nasze szkoły były miejscem, w którym stwarza się
atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i gdzie istnieją optymalne warunki do
wykorzystania ich potencjału.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Nieborów, bez względu na miejsce zamieszkania.
Biorąc powyższe pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym
pragniemy motywować młodych ludzi do ich rozwoju i wzrostu aspiracji, m.in. poprzez przyznawanie
stypendiów jednorazowych. Dzięki temu grono stypendystów stanowić będzie pozytywny wzorzec dla
środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości wśród mieszkańców naszej gminy.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zwanego dalej "programem".
II. OCENA UWARUNKOWAŃ
Człowiek rozwija się przez całe życie. Okres szkolny jest jednak jednym z najintensywniejszych
etapów rozwoju jednostki. Edukacja i szkoła – podobnie jak środowisko rodzinne – mają tu niebagatelne
znaczenie. To właśnie te czynniki decydują o kierunku i o intensywności rozwoju młodego człowieka.
Istotnym aspektem związanym z procesem kształcenia jest rola nauczyciela. Uczniowie o wybitnych
zdolnościach wymagają specjalnej opieki i pomocy w kształceniu.
Zaniedbania wynikające z powszechnego przekonania, że dziecko zdolne zawsze da sobie radę, grożą
zahamowaniem, nieodpowiednim ukierunkowaniem rozwoju zdolności. Nieodpowiednia organizacja
procesu nauczania często prowadzi do tego, że uczniowie zdolni mają niechętny stosunek do szkoły. Do
pełnego rozwoju osobowości, kreatywności i indywidualnych uzdolnień ucznia konieczne jest
wprowadzenie nowych, atrakcyjnych form zajęć – warsztatów, pracy zespołowej i twórczego
rozwiązywania problemów. Istnieje potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej
z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym. Potrzeby te dotyczą nie tylko zakresu osiągnięć poznawczych, ale
i wychowawczych.
Środowisko rodzinne może sprzyjać rozwojowi dziecka lub go hamować. Zdarzają się przypadki
izolowania dziecka zdolnego od rówieśników, co ma swoje negatywne następstwa w postaci zaburzeń
w kontaktach interpersonalnych oraz w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. W efekcie takiego
postępowania osoba ta osiąga sukcesy naukowe, ale w życiu codziennym jest bezradna i ma trudności
w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych.
Rodzice, troszcząc się wyłącznie o rozwój intelektualny zdolnego dziecka, zaniedbują inne obszary
jego funkcjonowania. Częstym zjawiskiem jest również zbytnie obciążanie dziecka zdolnego
dodatkowymi zajęciami i zadaniami. Mimo różnych działań wspierających rozwój, szkoły są tylko
częściowo wyposażone w specjalistyczne pomoce, z których mogą korzystać uczniowie szczególnie
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uzdolnieni. Młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania,
jednak uwarunkowania finansowe powodują, że ilość tych zajęć dla uczniów zdolnych ciągle jest za
mała. Częściowym rozwiązaniem jest udział szkół w różnego rodzaju programach i projektach.
W planach pozostają jednak takie działania jak: wsparcie dla uzdolnionej młodzieży w postaci
dodatkowych zajęć, kół zainteresowań, konkursów, wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Są to
elementy motywujące rozwój i dające szanse właściwego kształcenia.
III. CELE PROGRAMU
Przyjmuje się następujące cele programu :
1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,
2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie,
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza programem nauczania oraz rozwijania
swoich umiejętności i zdolności,
4) promocja Gminy Nieborów poprzez prezentowanie osiągnięć uczniów,
5) kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie,
6) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,
7) wspieranie nauki języków obcych,
8) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia oferty
edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
9) pomoc we współpracy szkół z innymi szkołami i organizacjami w celu jak najlepszego przygotowania
uczniów do uczestnictwa w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
10) materialne wsparcie o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym
i tym samym ułatwienie im dostępu do szerszego zakresu edukacji oraz dóbr kultury.
IV. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
Istnieją różne sposoby wspierania wybijających się jednostek. Są to działania nastawione na dążenie do
szybszego rozwoju uczniów, poszerzania zakresu ich wiedzy, kształtowania twórczego myślenia,
oryginalności. Pamiętać należy, że nieodpowiedni dobór form wsparcia dzieci zdolnych może
doprowadzić również do niekorzystnych dla nich rezultatów, np. odizolowania się uczniów zdolnych
w grupie rówieśniczej. Stanowi to zagrożenie dla właściwego funkcjonowania społecznego takiej osoby.
A przecież obecne czasy wymagają umiejętności współdziałania, współpracy. Dlatego też realizując
zadania programu należy uwzględniać również aspekt wychowawczy, rozwijający wrażliwość na ludzi,
odpowiedzialność za drugiego człowieka i solidarność.
Biorąc powyższe pod uwagę, ustala się następujące sposoby realizacji zadań Programu:
1) przyznawanie przez Wójta Gminy Nieborów jednorazowych stypendiów uzdolnionym uczniom szkół
położonych na terenie Gminy Nieborów,
2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
3) realizacja samorządowych, rządowych i unijnych projektów edukacyjnych,
4) doskonalenie szkolnego, międzyszkolnego i pozaszkolnego systemu współzawodnictwa w nauce dzieci
i młodzieży poprzez zachęcanie ich do udziału w tym współzawodnictwie oraz materialne wsparcie,
5) zwiększenie liczby uczestników olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także
liczby uczniów biorących udział w rywalizacji sportowej,
6) współpraca z innymi szkołami i organizacjami,
7) umożliwienie uczestnictwa dzieciom i młodzieży w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych,
8) organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pozwalających im nabywać umiejętności diagnozy, pracy własnej
i pracy z uczniem.
V. FINANSOWANIE PROGRAMU
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Zadania realizowane w ramach programu finansowane będą :
1) z budżetu Gminy Nieborów w ramach środków zaplanowanych na finansowanie programu,
2) w ramach własnych budżetów i planów finansowych podmiotów biorących udział w jego realizacji,
3) z pozyskanych środków zewnętrznych.
VI. ZAKŁADANE EFEKTY PROGRAMU
Zakłada się, że realizacja programu w Gminie Nieborów przyniesie efekty - przede wszystkim - dla
uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy m.in.:
1) wzrost liczby laureatów i finalistów olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz
uczniów biorących udział w rywalizacji sportowej i zdobywających miejsca medalowe,
2) wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych,
3) promocja Gminy Nieborów w powiecie, województwie, w kraju i za granicą,
4) wzrost motywacji dzieci i młodzieży do nauki,
5) wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez jej zróżnicowanie, podniesienie poziomu nauczania.
VII. ZAKOŃCZENIE
Realizacja poszczególnych zadań programu, zawartych w sposobach działania, odbywać się będzie
przy współdziałaniu Urzędu Gminy Nieborów z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
Wprowadzenie programu daje władzom gminy instrument wspomagania, obserwacji i kontroli oraz
możliwości oddziaływania na wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podstawowym warunkiem
sprawnej i skutecznej realizacji zadań, określonych w programie jest zapewnienie odpowiedniej wielkości
środków finansowych przeznaczanych co roku w budżecie gminy na realizację zadań określonych
w programie oraz pozyskiwanie i udoskonalanie form pozyskiwania środków zewnętrznych.
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Uzasadnienie
Artykuł 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stanowi, że: „Jednostki
samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży”. Na tej podstawie uchwala się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży. Program ten skierowany jest do uczniów, pobierających naukę na terenie Gminy
Nieborów bez względu na miejsce zamieszkania.
Zakłada się, że program wesprze zdolnych i pracowitych uczniów oraz będzie motywował do dalszego
rozwoju edukacyjnego.
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