
UCHWALA Nr 227/XXV/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Mlodziezy z terenu Gminy Chorzele

Na podstawie art. 90t ust.l pkt2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty
(t. j. Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572 zpozn. zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy zdnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j Dz. U . z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.)

Rada Miejska w Chorzelach
uchwala, co naslejni je

§1

Uznajac koniecznosc otoczenia opieka^ uczniow, ktorzy uzyskali najwyzszy wynik ze
sprawdzianu po 6 klasie szkoly podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego oraz uczniow
ktorych wiedza i osiajmiecia w dziedzinie nauki, wykraczajq poza wymagania programowe
szkol , Rada Miejska w Chorzelach przyjmuje „Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Mlodziezy z terenu Gminy Chorzele", stanowiacy zalacznik do
niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjtjcia.

Brzezicki



Zalacznik do uchwaly Nr227/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI

UZDOLNIONYCH DZIECI I MLODZIEZY

Z TERENU GMINY CHORZELE

Rozdzial I

Postanowienia ogolne

Wiasciwe wspieranie rozwoju zdolnosci i talentow dzieci i mlodziezy to jeden z
najwazniejszych problemow edukacyjnych. Gmina Chorzele pragnie realizowac strategic
promocji dzieci i mlodziezy najzdolniejszej. Promocja zdolnych uczniow daje znakomite
efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne. Promowanie uczniow zdolnych w
obecnym stanie prawnym mozliwe jest poprzez przyjecie „Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mlodziezy" z terenu Gminy Chorzele
(zwanego dalej „Programem").

Rozdzial II

Cele, formy i kryteria programu
A. CELE

l.Stworzenie lokalnego systemu promowania, nagradzania uczniow osi^gajacych najwyzszy
wynik ze sprawdzianu po 6 klasie szkoly podstawowej , z egzaminu gimnazjalnego, a takze
uczniow, ktorych wiedza i osiajmiecia w dziedzinie nauki, wykraczaja poza wymagania
programowe szkol.
2.Zachecanie uczniow do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu

ogolnopolskim i miedzynarodowym.
3. Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywnosci edukacyjnej uczniow, a

takze poczucia wlasnej wartosci w spolecznosci szkolnej i lokalnej.
4.Zachecanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejetnosci.
5. Czesciowa niwelacja materialnej bariery w rozwoju uzdolnionej mlodziezy.
6. Powstawanie szkolnych programow rozwijania zainteresowah i uzdolnieh.
7. Przyznawanie nagrod i stypendium dla fmalistow, laureatow konkursow oraz najlepszych
uczniow.

B. FORMY

Podstawowe formy pomocy szczegolnie uzdolnionych dzieci i mlodziezy stanowiq
stypendium oraz nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

C. KRYTERIA

l.W ramach Programu moze bye przyznana nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
1) uczniowi - uzyskujacemu bardzo dobre wyniki w nauce (srednia co najmniej 4,7) i
reprezentujacemu szkole i gmine na szczeblu ogolnopolskim, miedzynarodowym,
laureatom konkursow na szczeblu ponad wojewodzkim

2) uczniowi - fmaliscie olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu
wojewodzkim.



2.W ramach Programu moze bye przyznane stypendium Bunnistrza Miasta i Gminy Chorzele
1 )uczniowi osi^gajacemu najwyzszy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoly
podstawowej,
2) uczniowi osi^gajacemu najwyzszy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego.

Rozdzial III

Zalozenia Programu

1. Przelamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym.
2. Podniesienie poziomu samooceny.
3.Wzrost motywacji do nauki.

Rozdzial IV

Postanowienia kohcowe

1. Projekt skierowanyjest do uczniow szkol podstawowych i gimnazjow wykazujacych
szczegolne zdolnosci.
2.Przyjecie programu daje podstawy do sporzadzenia szczegolowych warunkow udzielania
pomocy dzieciom i mlodziezy, formy i zakresu tej pomocy.
3. Nagroda oraz stypendium przyznawane s^ w danym roku w ramach srodkow fmansowych
okreslonych przez Rade Miejskaw Chorzelach w uchwale budzetowej na dany rok.
4.Nagroda oraz stypendium wyplacane sajednorazowo.

CjNICZ/\CY
jskiej.


