UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 12 pkt. 11 z dnia 5 czerwca 1998r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1481 ze zm.) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/Mariusz Kraszewski

Załącznik do Uchwały IX/65/2019
z dnia 19 września 2019r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT NOWODWORSKI JEST
ORGANEM PROWADZĄCYM

Wstęp
Wspieranie edukacji uczniów uzdolnionych jest jednym z ważniejszych zadań oświatowych
ostatnich lat. Poza stwarzaniem właściwych warunków do kształcenia uczniów uzdolnionych
( baza dydaktyczna, przygotowanie kadry pedagogicznej, realizacja zajęć pozalekcyjnych)
niezwykle istotne jest także stosowanie różnych form wyróżniania, promowania i nagradzania
uczniów. Docenianie uczniów uzdolnionych jest ważnym czynnikiem motywującym do ich
dalszego działania. Program jest elementem uzupełniającym działania w zakresie wspierania
edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych.
1. Cel programu
Celem programu jest:
a) promowanie uczniów uzdolnionych,
b) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych
uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
c) zwiększanie zainteresowania uczniów udziałem w olimpiadach, konkursach lub turniejach,
d) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół oraz młodzież
powiatu,
e) promocja powiatu poprzez osiągane wyniki i reprezentowanie powiatu na różnych
olimpiadach, konkursach lub turniejach.
2. Adresaci programu
Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat nowodworski.
3. Formy realizacji programu
Stypendium Starosty Nowodworskiego za wybitne osiągniecia w nauce.

4. Planowane rezultaty programu
a)
b)
c)
d)
e)

wzrost motywacji uczniów,
wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności,
promocja uczniów zdolnych,
promocja szkół w środowisku lokalnym,
promocja powiatu na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

5. Finansowanie programu
Program finansowany będzie ze środków własnych powiatu nowodworskiego.

