
Projekt

z dnia  5 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941, 979; z 2013 r., poz. 87, 827, 
1191,1265, 1317, 1650; z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program realizowany będzie ze środków własnych miasta Hajnówka. Wysokość środków będzie 
określona corocznie, przez Radę Miasta Hajnówka, w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 4 lutego 2015 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

§ 1. Wstęp
Jednym z priorytetów działalności samorządu, dla którego dobro młodego człowieka i chęć 

stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze, winno być szeroko rozumiane 
wsparcie uzdolnionych uczniów. Samorząd miasta Hajnówka, widząc potrzebę otoczenia szczególną 
opieką uzdolnionych uczniów hajnowskich szkół, opracował Lokalny program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży (zwany dalej programem). Opracowanie, przyjęcie i realizacja 
programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców 
naszego miasta, wykazujących uzdolnienia naukowe, artystyczne i sportowe. Pragniemy, aby nasze 
szkoły były miejscem, w którym stwarza się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi 
uczniów i gdzie istnieją optymalne warunki do wykorzystania ich potencjału.

§ 2. Cele programu
1. Finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień, poprzez udzielanie stypendium uczniom, którzy dzięki 

swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe 
i artystyczne.

2. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień 
oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.

3. Promowanie uczniów uzdolnionych.

4. Dążenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży - jako wzorca dla 
społeczności uczniowskiej hajnowskich szkół.

5. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci.

6. Promocja miasta Hajnówka jako przyjaznego uczniom uzdolnionym.

§ 3. Odbiorcy programu
Program skierowany jest głównie do uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych 

i gimnazjów, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka.

§ 4. Działania objęte programem oraz formy jego realizacji
1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży obejmuje następujące 

działania:

1) pracę z uczniem uzdolnionym,

2) promocję uczniów uzdolnionych,

3) nagradzanie uczniów uzdolnionych,

4) współpracę z uczelniami wyższymi,

5) współpracę z rodzicami uczniów uzdolnionych.

2. Formy wsparcia oferowane w programie w odniesieniu do pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym 
obejmują:

1) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia,
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2) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień,

3) organizowanie uczniom zdolnym tematycznych kół zainteresowań, kół naukowych, warsztatów 
i zajęć laboratoryjnych, również we współpracy z uczelniami wyższymi,

4) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim, międzynarodowym.

3. Formy wsparcia oferowane w programie w odniesieniu do promocji uczniów uzdolnionych:

1) eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza (gabloty, kroniki, 
itp.),

2) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół oraz 
Urzędu Miasta Hajnówka,

3) nominowanie do nagród, stypendiów,

4) prezentowanie osiągnięć uczniów między innymi podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, 
mieszkańcami, itd.

4. Finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów obejmuje przyznawanie stypendium.

§ 5. Zakładane rezultaty
1. Zakłada się, iż realizacja programu na terenie miasta Hajnówka pozwoli osiągnąć rezultaty na 

następujących płaszczyznach:

1) uczeń:

a) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji,

b) rozwijanie posiadanego talentu;

2) szkoła:

a) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiadach, itp.

b) wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w kołach zainteresowań,

c) promocja szkoły w środowisku lokalnym,

d) poprawa wyników osiąganych ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

e) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci,

f) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania,

g) poszerzanie oferty edukacyjnej szkół;

3) społeczność lokalna:

a) promocja gminy,

b) poprawa wyników osiąganych przez szkoły ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

§ 6. Monitoring i ewaluacja programu
1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich ewaluacja na 

poziomie szkoły prowadzone będą przez dyrektora szkoły, natomiast na poziomie miasta przez Zespół 
Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka.

2. Szkoły objęte programem będą odpowiedzialne za podjęcie działań określonych programem, 
mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły.

3. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.

4. Narzędziami ewaluacji będą między innymi:
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1) analiza wywiadów przeprowadzonych z wychowawcami klas dotyczących podejmowanych działań 
oraz ich skuteczności, sporządzana przez dyrektorów szkół,

2) zestawienia uczniów będących laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, sporządzana 
przez Zespół Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, na podstawie danych otrzymanych 
ze szkół,

3) analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sporządzana przez w/w Zespół, na 
podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

5. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów założonych 
w programie, pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form wsparcia oraz będzie służyła 
dalszemu doskonaleniu programu.

6. Wyniki ewaluacji programu będą prezentowane: w szkole - na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 
a na poziomie gminy – zostaną zamieszczone w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
w danym roku szkolnym, przedstawianej corocznie Radzie Miasta Hajnówka.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rada Miasta Hajnówka, w celu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów, motywowania ich do
osiągania jak najwyższych wyników w nauce, osiągnięć sportowych i artystycznych, w dniu
30 czerwca 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka
(obecnie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej). W bieżącym roku
szkolnym w/w stypendium otrzymuje 60 uczniów, na wypłatę którego miasto Hajnówka przeznacza
środki własne w wysokości 60.000,00 zł rocznie.

Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzonej w województwie podlaskim kontroli w zakresie
„Udzielania uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym” uznała, że podjęcie tego typu uchwał przez gminy powinno być poprzedzone
przyjęciem Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. W związku
z tym, że miasto Hajnówka nie posiada takiego programu, postanowiono go utworzyć, w myśl art. 90t
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały jest uzasadnione.
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