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UCHWAtA NR XX.133.2020
RADV GMINV BABOSZEWO
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjllcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodziezy
z terenu gminy Baboszewo" .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 sa morzqdzie gminnym (t.j. Oz. U. z
2020r. poz. 713 z p6in. zm. ) w zwiqzku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie
oswiaty (t.j. Oz. U. z 2019 poz. 1481 z pOin. zm .) Rada Gminy w Baboszewie uchwala, co nastllPuje:

§ 1.
Przyjmuje si~ "Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
Baboszewo", sta nowiqcy za!qcznik do niniejszej uchwa!y.

m!odzieiy z terenu gminy

§ 2.

Szczego!owe warunki udzielania pomocy dzieciom i m!odzieiy, formy i zakres tej pomocy oraz t ryb
po st~ powania w tych sprawach okresli odr~bna uchwala.

§ 3.

Wykonanie Uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Baboszewo.
§ 4.

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia og!oszenia w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

PRZEWOT NIC .i\CV R DY

Uzasadnienie
Osiqgni~cia

wybitnych ludzi Sq motorem rozwoju w kaidej dziedzinie iycia. Z tego wlasnie powodu

spoleczeristwo dba

0

zapewnienie utalentowanym dzieciom i mlodzieiy odpowiednich warunkow do

rozwijania i ksztaltowania uzdolnieri. Wlasciwe wspieranie rozwoju talentow winno si~ stac jednym
z najwainiejszych zadari edukacyjnych. Edukacja jest bowiem wymogiem rozwoju spolecznego,
pomaga przezwyci~iyc bezrobocie oraz przyczynia sit; do wzrostu aktywnosci obywateli. Uznajqc
potrzeb~

otoczenia szczegolnq opiekq uzdolnionq mlodziei i dzieci, uzyskujqCij wysokie wyniki w nauce,

sztuce lub sporcie zasadnym jest stworzenie programu wspierania edukacj i uzdolnionych dzieci
i mlodzieiy. Ramy prawne do jego utworzenia daje art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty, (t.j. Dz.U z 2019 poz. 1481 ze zm .). Opracowanie, przyj~cie i rea lizacja Programu
pozwoli wspierac edukacj~ mlodych mieszkaricow naszej gminy, wykazujqcych uzdolnienia naukowe,
sportowe i artystyczne. Biorqc pod

uwag~

i jednoczesnie wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom

spolecznym pragniemy rowniei motywowac ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez
przyznawanie stypendiow oraz nagrod. Grono stypendystow b~dz i e stanowic pozytywny wzorzec dla
srodowiska oraz

b~dzie

wzmacniac poczucie wlasnej wartosci w spolecznosci naszej gminy.
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Zatqcznik Nr 1
do uchwaly Nr XX .133.2020
RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 20 sie rpnia 2020 r.

PROGRAM WSPIERANIA EOUKACJI UZOOLNIONVCH OZIECII MtOOZIEiv
Z TERENU GMINV BABOSZEWO

Rozdziall.
WST~P

Gmina Baboszewo uznajqc potrzeb~ otoczenia szczeg61nq opiekq uzdolnione dzieci i mtodziei,
uzyskujqcq wysokie wyniki w nauce, sztuce lub sporcie przyjmuje "Program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i m/odzieiy z terenu gminy Baboszewo", zwany dalej "Programem" .

Rozdzial2.

CHE PROGRAMU
§ 1.

Program realizowal b~dzie nast~pujqce cele:
1) wypromowanie dzieci i mlodzieiy szczeg61nie uzdolnionej.

2) wzrost motywacji uczni6w do podejmowania dzialan majqcych na celu odkrycie wlasnych uzdolnien
oraz do ciqglej pracy nad ro zwijaniem talent6w i pogl~bianiem wiedzy,
3) stwarzanie pozytywnych wzorc6w dla spolecznosci uczniowskiej lokalnych szk61,
4) wzrost motywacji rodzic6w do wspierania edukacji uzdo lnionych dzieci,
5) zwi'lkszanie liczby uczestnik6w olimpiad i konkurs6w przedmiotowych, artystycznych oraz zawod6w
sportowych,
6) wypromowanie gminy Baboszewo, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
Rozdzial3.

OZIAtANIA OBJ~TE PROGRAM EM ORAZ FORMV JEGO REALlZACJI
§ 2.

Program obejmuje

nast~pujqce

dziatania:

1. Prac'l nauczyciela z uczniem szczeg61nie uzdolnionym w szkole, dla kt6rej organem prowadzqcym
jest gmina Baboszewo, w formie:
1) rozpoznania szczeg61nych uzdolnien ucznia,

2) opracowania indywidua lnego programu pracy z uczniem z
dostosowanych do predyspozycji i preferencji ucznia,

uwzgl~dnieniem

doboru metod pracy

3) realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
4) motywowan ia, aktywizowania oraz pomocy uczniowi w rozwoju uzdolnien,
5) udzialu ucznia w kolach zainteresowan, zach~canie ucznia do uczestnictwa w konkursach,
olimpiadach

0 zasi~gu

regionalnym, og6lnopolskim,

mi~dzynarodowym.

2. Promowanie uczni6w szczeg61nie uzdolnionych, w formie:
1) prezentowania osiqgni~c uczni6w w srodowisku uczniowskim oraz na forum gminnym (m.in.

podczas spotkari z rodzicami,
internetowych itp .).

wladzami

lokalnymi,

mieszkaricami,

na

gminnych portalach

2) nominowania do nagr6d, stypendi6w, itd ..
3. Nagradzanie uczni6w szczeg61nie uzdolnionych poprzez przyznawanie wyr6inieri, stypendi6w oraz
nagr6d rzeczowych.
Rozdzial4.
BENEFICJENCI PROGRAMU

§ 3.

Beneficjentami programu Sq mieszkajqcy na terenie gminy Baboszewo uczniowie szk61 publicznych lub
niepublicznych, ucz~szczajqcy do klas od IV do VIII szkoly podstawowej, osiqgajqcy wysokie wyniki
w nauce, znaczqce sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe.
Rozdzial S.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 4.

Realizacja Programu odbywac s i~ b~dzie w oparciu

0

srodki finansowe pochodzqce z budietu gminy

Baboszewo, a ich wysokosc okreslac b~dzie kaidorazowo uchwala budietowa na dany rok.
Rozdzial6.
SPODZIEWANE EFEKTY

§ S.

W wyniku dzialania Programu naleiy spodziewac sit; nastt;pujqcych efekt6w:
1) wzrostu aktywnosci edukacyjnej dzieci i mlodzieiy,

2) stworzenia kaidemu uczniowi warunk6w do rozwoju pasji i zainteresowari,
3) wzrostu liczby laureat6w i finalist6w konkurs6w przedmiotowych, olimpiad,
4) wypromowania uczni6w zdolnych,
5) wypromowania szkoly w srodowisku lokalnym i poza nim,
6) wypromowania gminy Baboszewo w powiecie, wojew6dztwie i kraju,

7) wzrostu motywacji uczni6w oraz nauczycieli,
8) rozwoju kreatywno sci i umiej~tnosci nauczycieli oraz ubogacenia metod pracy, uaktualnienia wiedzy
na temat proces6w poznawczych, w tym sposob6w efektywnego uczenia i nauczania.
Rozdzial7.

POSTANOWIENIA KOrilCOWE.
§ 6.

Program realizowany

b~dz i e

niezaleinie od dzialan podejmowanych przez szko/y lub inne podmioty

w zakresie wspierania edukacji, w tym edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzieiy.
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