Projekt
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) , art. 90t ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 2245) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Rada Powiatu
Będzińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Lokalny Program Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Będziński, zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Program będzie realizowany ze środków własnych Powiatu Będzińskiego.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie określana corocznie przez Radę
Powiatu Będzińskiego poprzez przyjęcie uchwały budżetowej na dany rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia....................2019 r.
Lokalny Program Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński
I. WSTĘP
Powiat Będziński tworzy "Lokalny Program Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę
w szkołach, dla której organem prowadzącym jest Powiat Będziński" mając na względzie potrzebę
udzielania wsparcia w zakresie edukacji uzdolnionej młodzieży, a także wyrównywania jej szans
edukacyjnych. Młodzi mieszkańcy gmin Powiatu Będzińskiego posiadają różnorodne talenty
i uzdolnienia, które należy wspierać i promować. Jest to czynione poprzez edukację formalną
w szkołach, do których uczniowie uczęszczają, ale także w środowisku rodzinnym, rówieśniczym oraz
w społeczności lokalnej. Ważnym podmiotem udzielającym pomocy w rozwoju pasji i zainteresowań dzieci
i młodzieży jest także samorząd lokalny działający w ramach obowiązujących przepisów prawa. Korzystając
z ustawowych kompetencji przysługujących samorządowi powiatowemu tworzy się na terenie Powiatu
Będzińskiego "Lokalny Program Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Będziński", który będzie regulował formy i zasady udzielanego
wsparcia dzieci i młodzieży wykazujących szczególne uzdolnienia.
II. CELE PROGRAMU
1. Udzielanie wsparcia finansowego uczniom pobierającym naukę w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Będziński.
2. Promowanie młodzieży uzyskującej ponadprzeciętne osiągnięcia w zakresie nauki, uprawianych
dyscyplin sportowych oraz w działalności artystycznej.
3. Kształtowanie wśród młodych ludzi postaw prospołecznych, chęć rozwijania się w wybranych
dziedzinach.
4. Zwiększanie poziomu partycypacji młodzieży
w środowisku rówieśniczym, rodzinnym oraz lokalnym.

w procesach

decyzyjnych

oraz

aktywności

5. Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży oraz promowanie uczestnictwa w zróżnicowanych
aktywnościach naukowych, sportowych oraz artystycznych oferowanych w ramach edukacji nieformalnej.
III. ADRESACI PROGRAMU
Odbiorcami "Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży..." są uczniowie szkół
ponadpodstawowych, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie liceów ogólnokształcących
na podbudowie gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2022 roku i uczniowie technikum na podbudowie gimnazjum
do 31 sierpnia 2023 roku), którzy pobierają naukę w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Będziński.
IV. FORMA WSPRCIA

Lp.

Zadanie

Realizacja

Podmiot
odpowiedzialny

1.

Pomoc materialna o charakterze
motywacyjnym przyznawana raz
w roku

Stypendium Powiatu Będzińskiego
dla Najzdolniejszych Uczniów
pobierających naukę na terenie
Powiatu Będzińskiego

Starostwo
Powiatowe
w Będzinie
Zarząd Powiatu
Wydział Oświaty

2.

Organizacja dodatkowych zajęć
w szkołach i placówkach oświatowych

Przyznawanie szkołom i placówkom
oświatowym dodatkowych godzin na
zajęcia dydaktyczne, zgodnie z

Starostwo
Powiatowe
w Będzinie
Zarząd Powiatu
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obowiązującymi przepisami prawa

Wydział Oświaty

Organizacja konkursów
przedmiotowych, warsztatów
edukacyjnych oraz konferencji,
których odbiorcami będzie młodzież
szkolna
Aplikowanie o krajowe i
międzynarodowe dofinansowanie w
ramach programów Unii Europejskiej,
których beneficjentami będą
uczniowie szkół prowadzonych przez
Powiat Będziński

Dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych

3.

Poszerzenie wiedzy, rozwijanie pasji
uczniów

4.

Inicjowanie i realizacja
międzynarodowych i krajowych
projektów edukacyjnych dla młodzieży

5.

Inicjowanie i realizacja
międzynarodowych i krajowych
projektów edukacyjnych dla nauczycieli

Aplikowanie o krajowe i
międzynarodowe dofinansowanie w
ramach programów Unii Europejskiej,
których beneficjentami będą
uczniowie szkół prowadzonych przez
Powiat Będziński

Dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych
Starostwo
Powiatowe
w Będzinie
Wydział Oświaty

6.

Organizacja szkoleń metodycznych
z zakresu pracy z uczniem zdolnym dla
nauczycieli

Warsztaty i szkolenia metodyczne dla
nauczycieli, dzięki którym nabędą oni
dodatkowych kwalifikacji i
umiejętności dydaktycznometodycznych w zakresie
prowadzenia zajęć z uczniem o
szczególnych uzdolnieniach

Dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych
Starostwo
Powiatowe
w Będzinie

7.

Promocja osiągnięć laureatów

Zamieszczanie informacji na
oficjalnej stronie internetowej
Powiatu Będzińskiego, na profilach
społecznościowych oraz w prasie
samorządowej

Starostwo
Powiatowe

Organizacja warsztatów, konferencji i
spotkań z przedstawicielami szkół
wyższych, udział uczniów w
przedsięwzięciach realizowanych
bezpośrednio na uczelniach

Dyrektorzy szkół

i finalistów olimpiad, konkursów
i turniejów, a także stypendystów
Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej

8.

Nawiązanie współpracy z uczelniami
wyższymi działającymi w regionie

Dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych
Starostwo
Powiatowe
w Będzinie
Wydział Oświaty

w Będzinie
Wydział Oświaty
Wydział Promocji
Powiatu

i placówek
oświatowych

V. FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU
Środki finansowe niezbędne do właściwej realizacji założeń „Lokalnego Programu Wspierania
Uzdolnionej Młodzieży…” będą zabezpieczone w budżecie Powiatu Będzińskiego, a ich wysokość będzie
każdorazowo określana w uchwale budżetowej.
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VI. REZULTATY
Realizacja „Lokalnego Programy Wspierania Uzdolnionej Młodzieży…” na terenie Powiatu
Będzińskiego przyczyni się do wypracowania określonych rezultatów zarówno w zakresie korzyści dla
poszczególnych podmiotów: uczeń - rozwijanie posiadanych predyspozycji i uzdolnień, określenie mocnych
stron i ich wykorzystywanie w dalszym procesie edukacyjnym; szkoła – wzrost liczby laureatów olimpiad,
konkursów i turniejów, wzrost frekwencji na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach zajęć
dodatkowych prowadzonych w szkole; powiat - promocja Powiatu Będzińskiego oraz uzdolnionej młodzieży
pobierającej naukę w placówkach, dla których Powiat Będziński jest organem prowadzącym, wzrost
zainteresowania ofertą edukacyjną szkół Powiatu Będzińskiego.
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UZASADNIENIE
W związku z art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 511) i art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz dostrzegając potrzebę promowania najzdolniejszej
młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński,
zasadne jest przyjęcie lokalnego programu, którego celem będzie określanie warunków działań
zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji dzieci i młodzieży.
„Lokalny Program Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Będziński” został opracowany na podstawie diagnozy, którą przygotował i
przeanalizował zespół powołany mocą Zarządzenia Nr 49 Starosty Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r..
W skład zespołu weszli dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński oraz
pracownicy merytoryczni Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.
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