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UCHWAŁANr  XXVIII/205/20

R  a d y  M  i a s t a S a n o k a

z dnia  28 n"iaja 2020r.

w sprawie  przyjęcia,,Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdonionycli

Dziecii  Młodzieży  Szkół  Prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka"

Na  podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia  8 inarca  1990  r. 0 samorządzie  gmillnylll

(t.j.  Dz.  U. z 2020r.  poz.  713)  oraz  art. 90t  ust. 1 pkt  2 ustawy  z dnia  7 września  1991 r.

o systen'iie  oświaty  (t.j.  Dz.  U. z 2019  r. poz.  1481 z późn.  zm.).

Rada  Miasta  Sanoka

uchwala,  co następuje:

%l
Przyjmuje  się,,Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dziecii  Mlodzicży  Sxkól

Prowadzonyc]i  przez  Gminę  Miasta  Sanoka",  stanowiący  załącznik  do niniejszej  uchts  aly.

%2
Wykonanie  uchwały  powierza  się Buri'nistrzowi  Miasta  Sanoka.

%3
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia.

Przewodniczący

RatĄy  Miasta

AndrzeJ  Romaniak



Załącznik  (lO Uchwały  Nr  XXVI1I/205/20

Rady  Miasta  Sanoka  z dnia  28.05.2020r.

I. Postanowienia  ogólne

,,Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dziecii  Młodzieży  Szkół  Prowadzonycli

przez  Gminę  Miasta  Sanoka",  zwany  dalej ,,programem",  skierowany  jest  do rizdolnionycli

uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka.

II.  Cele  programu

Celem  programu  jest:

l)  nagradzanie  i promowanie  uczniów  uzdolnionych,

2) motywowanie  uczniów  do ciągłego  pogłębiania  wiedzy,  podejmowania  działań  mającycli

na celu  rozwijanie  własnych  uzdolnień  i zainteresowań,

3) zwiększanie  aspiracji  edukacyjnycli  i aktywności  uczniów,

4) promowanie  pozytywnych  wzorców  wśród  społeczności  uczniowskiej.

III.  Adresaci  programu

Program  skierowany  jest  do dzieci  i młodzieży  uczęszczających  do szkół  podstawowycli

prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Sanoka,  bez względu  na miejsce  zamieszkania.

IV.  Finansowanie  programu

Realizacja  programu  odbywać  się będzie  w  oparciu  o środki  finansowe  zabezpieczone  corocznie

w uchwale  budżetowej.

V.  Formy  realizacji  programu

Formami  realizacji  programu  są stypendia:

1) za wyniki  w nauce,

2) za szczególne  osiągnięcia  w nauce.

VI.  Spodziewane  rezultaty  programu

Realizacja  programu  na terenie  Gminy  Miasta  Sanoka  pozwoli  osiągnąć  następujące  rezultaty:

1) wzrost  motywacji  dzieci  i młodzieży  do nauki,

2) identyfikacja  mocnycli  stron  i predyspozycji  uczniów,

3) wzrost  aktywności  edukacyjnej  riczniów,

4) wzrost  liczby  larireatów  i finalistów  konkursów,  olimpiad  przedmiotowycli,

5) poszerzenie  oferty  edukacyjnej  szkół.



VII.  Ewaluacja  programu:

Monitoring  oraz ewaluacja  realizacji  poszczególnycli  działań  przewidzianych  w progi-:unie

odbywać  się  będzie  na poziomie  szkoły  oraz  na poziomie  gminy.

Programu  będzie  podlegał  ewaluacji  na zakończenie  każdego  roku  szkolnego.  Narzędziaini

ewaluacji  będą  m.in.  zestawienia  liczby  konkursów,  oliinpiad  i wyników  w nauce  osiągnięlycli

przez  dzieci  i młodzież.


