
UCHWAŁA NR XLII/214/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt 10a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1868), art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu 
Jeleniogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na realizację Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
ze szkół mających siedziby na terenie Powiatu Jeleniogórskiego planuje się w budżecie powiatu na dany rok. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół dla których Powiat 
Jeleniogórski jest organem prowadzącym oraz określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania 
pomocy w ramach tego programu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży. 

 Zgodnie z art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2198) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży. 

 Powiat Jeleniogórski działając na podstawie wyżej powołanej ustawy zamierza przyjąć Lokalny Program 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 Wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów z terenu Powiatu pomoże im w poszerzaniu wiedzy 
i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. W zamian wyróżniający się uczniowie z naszego terenu 
wykorzystując w przyszłości nabytą wiedzę i umiejętności będą promować Powiat Jeleniogórski jako przyjazny 
uczniom. 

 Przyjęcie niniejszej uchwały daje organowi prowadzącemu uprawnienia do udzielania pomocy dzieciom 
i młodzieży w formie, zakresie, trybie i na warunkach określonych w załączonym Programie zgodnie 
z obowiązującym stanem prawnym. Zakłada się, że realizacja Lokalnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży przyniesie wymierne korzyści i efekty dla uczniów. Program motywując 
uczniów może przełożyć się na wzrost liczby laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych lub 
podniesienia osiągnięć sportowych. 

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/214/2018 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
z dnia 30.01.2018 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół                                      
z terenu Powiatu Jeleniogórskiego

Wstęp

Wspieranie uczniów przez organy prowadzące w obecnym stanie prawnym 
możliwe jest poprzez przyjęcie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci               
i młodzieży. Niniejszy program obejmuje uczniów z terenu Powiatu Jeleniogórskiego. 
Określa on cele, zasady działania  tego programu oraz  z jakich środków będzie 
finansowany.

Zadaniem programu w postaci przyznawania stypendiów i nagród jest 
promowanie uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie 
wyniki w nauce lub chcą się nadal rozwijać oraz tworzenie dodatkowej motywacji do 
rozwoju i wzrostu aspiracji utalentowanych uczniów. Grono stypendystów będzie 
stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie 
własnej wartości w lokalnej społeczności.

2 Cele programu

1. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu 

odkrywanie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem 
talentów i pogłębianiem wiedzy.

3. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej.
4. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                    

i młodzieży.
5. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień oraz stwarzanie 

możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 
imprezach (np. olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.).

6. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli                                   
i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów 
dzieci i młodzieży.

7. Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
8. Promocja Powiatu Jeleniogórskiego jako powiatu przyjaznego uczniom 

wybitnie uzdolnionym.

3. Sposoby działania

1. Przyznawanie stypendiów uczniom zdolnym przez Radę Powiatu 
Jeleniogórskiego.

2. Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych.
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4. Motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień.
5. Udział uczniów w kołach zainteresowań.
6. Wzbogacanie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma.
7. Doposażenie istniejących pracowni dydaktycznych.

4. Adresaci programu

Program skierowany jest do uczniów będących mieszkańcami   terenu Powiatu 
Jeleniogórskiego.

5. Finansowanie programu

Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
odbywać się będzie  w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Powiatu 
Jeleniogórskiego. Wysokość  przyznanego stypendium ustalana będzie corocznie,                      
w zależności od zaplanowanych na ten cel środków finansowych  w budżecie 
Powiatu.

6. Spodziewane efekty

1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków każdemu uczniowi do rozwoju pasji                                       

i zainteresowań.
3. Promocja uczniów zdolnych.
4. Wzrost zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego                             

i regionalnego.
5. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
6. Wzrost kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacanie metod 

pracy, uaktualnianie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym 
sposobów efektywnego uczenia i nauczania.

7. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.
8. Promocja Powiatu Jeleniogórskiego w województwie i kraju.
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