
 

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GŁUSK 

I. WSTĘP 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości 

i poczucia odpowiedzialności za przyszłość naszego społeczeństwa. W dobie gwałtownych 

zmian i szybkiego postępu technologicznego ludzie o gruntownym wykształceniu, dla których 

nauka i  praca jest odkrywaną i pogłębianą przez lata pasją, mają szansę na osiągnięcie 

sukcesu i wniesienie największego wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją  

i działają. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym  

z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych 

warunków dla jego rozwoju są najważniejsze. Zdolna młodzież powinna mieć możliwość 

korzystania z odpowiednich możliwości kształcenia, które pozwolą jej w pełni rozwinąć swe 

zdolności z pożytkiem dla siebie i całego społeczeństwa. 

Gmina Głusk uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnione dzieci                                           

i młodzież, uzyskującą wysokie wyniki w nauce, kulturze i sztuce przyjmuje „Lokalny 

program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie gminy Głusk” zwany 

dalej „Programem”. 

 

II. CELE PROGRAMU 

 

1.  Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębiania wiedzy. 

2. Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz zachęcanie do 

udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach (np. olimpiadach, 

konkursach,  festiwalach, turniejach itp.).  

4. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi 

uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

5. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 

6. Stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół. 

7. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei 

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży. 

8. Promowanie  Gminy Głusk, jako gminy przyjaznej uczniom zdolnym. 

 

III. FORMY I ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Przyznawanie stypendiów i nagród uzdolnionym uczniom przez Wójta Gminy Głusk. 

2. Organizowanie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głusk 

turniejów i konkursów na szczeblu co najmniej gminnym przy wsparciu gminy oraz pod 

patronatem Wójta Gminy Głusk. 

3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

4. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, w formie prezentowania osiągnięć 

uczniów w środowisku uczniowskim oraz na forum gminnym (m.in. podczas spotkań  

z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami, na gminnych portalach internetowych 

itp). 

5. Szkolenie nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem. 

6. Wzbogacenie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma. 

7. Doposażenie istniejących pracowni naukowych. 
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IV. ADRESACI  PROGRAMU 

 

Dzieci i młodzież pobierająca naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Głusk bez 

względu na miejsce zamieszkania. 

 

V. FINASOWANIE POROGRAMU 

 

Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywać 

się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Głusk. 

 

VI. SPODZIEWANE EFEKTY 

 

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży. 

2. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia. 

3. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad. 

4. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży. 

5. Zwiększenie motywacji uczniów i nauczycieli. 

6. Poprawa wyniku  osiąganego  przez szkołę z egzaminu klas ósmych. 

7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

8. Promocja Gminy w powiecie, województwie i kraju. 

 

VII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Monitoring realizacji poszczególnych działań w programu oraz ich ewaluacja na poziomie 

szkoły prowadzone będą przez dyrektora placówki oświatowej, natomiast na poziomie gminy 

przez organ prowadzący. Szkoły objęte programem będą odpowiedzialne za podjęcie działań 

określonych programem, mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły. 

Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego, nie później niż 

do 31 października danego roku. Narzędziami ewaluacji będą m.in.: zestawienia liczby 

konkursów, olimpiad i wyników osiągniętych przez dzieci i młodzież. Ocena przydatności  

i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów założonych w programie, 

pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form wsparcia oraz będzie służyło dalszemu 

doskonaleniu programu. Sprawozdanie z realizacji programu na poziomie szkoły, składają 

dyrektorzy szkół do organu prowadzącego do końca września danego roku kalendarzowego za 

poprzedni rok szkolny. 
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