
UCHWAŁA NR XV/101/2019 

Rady Gminy Drawsko 
z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie przyjęcia „ Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

uczących się w placówkach oświatowych”. 

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

(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm. ) Rada Gminy Drawsko 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się „Drawski program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w 

placówkach oświatowych” , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. 

Uchyla się uchwałę nr XLV/311/2018 Rady Gminy Drawsko  dnia 28 marca 2018r. w 

sprawie przyjęcia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uczących się na terenie Gminy Drawsko.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XV/101/2019 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie przyjęcia „ Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

uczących się w placówkach oświatowych”. 

Gmina Drawsko chcąc wspierać uzdolnionych uczniów wprowadza ,,Drawski program 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych”, który 

ma być motywacją do dalszej pracy nad własnym rozwojem dzieci i młodzieży.  

Promowanie uczniów zdolnych, po przez wpływ na ich rozwój, a przez to i promowanie 

Gminy Drawsko staje się możliwe min. dzięki uchwaleniu niniejszego programu. 

Środki na realizację programu będą każdego roku zabezpieczane w budżecie Gminy 

Drawsko. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr XV/101/2019 

Rady Gminy Drawsko  

 z dnia 30 grudnia 2019r. 

Drawski program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w 

placówkach oświatowych  

1. Wstęp 

Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów jest od wielu lat jednym z najważniejszych zadań 

realizowanych w samorządzie. Dzieci, młodzież należy wspierać od najmłodszych lat, nie 

tylko zapewniając im dobre warunki kształcenia, ale też wyróżniając, promując i nagradzając 

za pracę nad własnym rozwojem w szczególności w zakresie zdolności naukowych, 

sportowych i kulturalnych. 

Wdrożenie niniejszego Programu przyczyni się do realizacji tych zamierzeń i wywoła 

pozytywne skutki, wynikające z realizacji zaproponowanych form wspierania uczniów i 

doceniania ich osiągnięć w postaci zwiększenia aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży, a 

co za tym idzie wzrost liczby uczniów osiągających wymierne sukcesy edukacyjne. 

2. Cele Programu: 

1) wspieranie finansowe, rzeczowe uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz 

stwarzanie możliwości udziału w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy, 

2) motywowanie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży szkolnej, 

3) zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, 

4) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej 

5) promowanie w środowisku lokalnym uczniów uzdolnionych, a przez to promowanie 

Gminy Drawsko. 

4. Formy realizacji 

1. Program przewiduje następujące formy realizacji poprzez przyznawanie: 

a) tytułów Prymusa Szkoły wraz ze wsparciem finansowym, 

b) Nagród Gminy wraz ze wsparciem finansowym.  

2.  Formy realizacji programu nie mają charakteru socjalnego. 

5. Adresaci Programu 

Uczniowie publicznych i niepublicznych szkół i innych placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko. 



6. Finansowanie Programu 

1. Program jest finansowany ze środków własnych budżetu Gminy Drawsko. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu jest określana w 

uchwale budżetowej na dany rok. 

7. Spodziewane efekty Programu: 

1) zwiększenie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży, 

2) realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, 

3) wzrost liczby uczniów osiągających wymierne i znaczące sukcesy, 

4) wzrost zaangażowania uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej, 

6) promocja Gminy Drawsko. 

8. Postanowienia końcowe Programu 

Informacja o Programie zostanie rozpowszechniona przez Dyrektorów placówek 

oświatowych, którzy poinformują uczniów, rodziców i nauczycieli o przyjętym Programie 

i możliwościach wpierania edukacji uczniów uzdolnionych. 


