
UCHWAŁA NR XLVIII/364/2023 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów  szkół 
podstawowych działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.” 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz  40.) oraz art. 90t  ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2022 r. 
poz. 2230) Rada Gminy Żelazków, uchwala co następuje : 

§ 1.  

Przyjmuje się Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały  Powierza się Wójtowi Gminy Żelazków 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



 

Załącznik  do   

 Uchwały Nr XLVIII/364/2023 

 Rady Gminy Żelazków  

z dnia 25.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

Gminny program wspierania edukacji  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych          

działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 

I.Postanowienia Ogólne 

,,Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych   

działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych„ zwany 

dalej ,,programem” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

działających na terenie Gminy Żelazków bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym szkół ponadpodstawowych działających na terenie 

Gminy Żelazków, bez względu na miejsce zamieszkania uczniów oraz w przypadku szkół 

ponadpodstawowych działających poza terenem Gminy Żelazków – uczniów do nich 

uczęszczających, a zamieszkujących na terenie Gminy Żelazków.  Szeroko rozumiane wsparcie 

uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym z priorytetów  każdego samorządu, dla 

którego dobro młodego człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju 

są najważniejsze. Przyjęcie przez Radę Gminy Żelazków, z pewnością wywoła pozytywne 

skutki, wynikające z realizacji zaproponowanych form  wspierania uczniów  i doceniania ich 

osiągnięć edukacyjnych, sportowych, artystycznych, w postaci zwiększenia aktywności 

edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, a także wzrostu liczby uczniów osiągających 

wymierne sukcesy edukacyjne.    

 

II. Cele Programu  

Celem programu jest : 

1) Nagradzanie i promowanie  uczniów  szczególnie uzdolnionych , 

2) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowanie działań 

mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy  nad rozwijaniem 

talentów, 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej , 

4) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół 

oraz nauczycieli, 

5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, 

6) motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań sportowych i artystycznych, 

7) promocja Gminy Żelazków jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym , 

 

III. Adresaci Programu  

Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych działających na 

terenie Gminy Żelazków bez względu na miejsce ich zamieszkania, uczniów uczęszczających 

do szkół ponadpodstawowych działających na terenie Gminy Żelazków oraz do uczniów 

uczęszczających do szkół ponadpodstawowych działających poza terenem Gminy Żelazków, 

którzy zamieszkują na terenie Gminy Żelazków. 



 

 

 

IV. Finansowanie Programu 

Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone  

corocznie  przez Radę Gminy Żelazków w uchwale budżetowej. 

 

V. Formy Realizacji Programu  

Formą realizacji programu jest stypendium Wójta Gminy Żelazków za wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia artystyczne i sportowe.  

 

VI. Spodziewane rezultaty programu  

Realizacja programu na terenie Gminy Żelazków pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost  aktywności edukacyjnej uczniów, 

2) możliwość  indywidualnego  rozwoju ucznia , 

3) poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, 

4) wzrost zaangażowania  w działaniach na rzecz środowiska lokalnego , 

5) wzrost zainteresowań działalnością artystyczną i sportową,  

6) promocja Gminy Żelazków  
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