
 

UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

w sprawie: przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uczących sięw szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm. ) oraz art. 90t ust. 1  

pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156,  

z późn. zm.), uchwala się: 

§ 1. 

Przyjmuje się program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się  

w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określona będzie 

corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 3. 

Traci moc  Uchwała Nr XXVIII/196/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

21 maja  2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 



 

          Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016  

          Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

          z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach 

na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

§ 1.  

1. Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży objęci są uczniowie ze 

szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum sportowego znajdujących się na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

2. Program nie obejmuje słuchaczy szkół dla dorosłych.  

 

                                                                               § 2. 

Celem programu jest: 

1) promowanie dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych; 

2) motywowanie dzieci i młodzieży do coraz większej aktywności w procesie uczenia się 

poprzez udzielenie finansowego wsparcia; 

3) wzrost zaangażowania uczniów w podejmowaniu działań mających na celu odkrycie 

własnych uzdolnień, rozwijanie talentów i pogłębianie wiedzy; 

4) zwiększenie liczby  uczniów  reprezentujących powiat w konkursach, olimpiadach 

tematycznych o zasięgu  wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim; 

5) monitorowanie ścieżki edukacyjnej uzdolnionych uczniów; 

6) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczących się dzieci i 

młodzieży; 

7) stwarzanie pozytywnych wzorców  dla społeczności uczniowskiej i jej integracja; 

8) podniesienie prestiżu szkół i ich promocja w lokalnym środowisku;  

9) promocja Powiatu Nowodworskiego jako  przyjaznego uczniom uzdolnionym. 

                                                                                   

 



                                                                 § 3. 

1. Realizacja programu  umożliwi osiągnięcie  pozytywnych rezultatów w trzech obszarach: 

uczeń, szkoła, społeczność lokalna. 

2. Prognozowane rezultaty dla ucznia: 

1) wzrost motywacji i kompetencji; 

2) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji; 

3) umiejętność zdobywania wiedzy; 

4) przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie. 

3. Prognozowane rezultaty dla szkoły: 

1) wzrost liczby uczniów osiągających wyznaczone cele; 

2) zwiększenie poziomu zdawalności egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych; 

3) wzrost liczby uczestników i laureatów konkursów, olimpiad; 

4) popularyzacja szkoły w lokalnym środowisku.   

4. Prognozowane rezultaty dla społeczności lokalnej: 

1) promocja powiatu; 

2) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w zewnętrznych  egzaminach. 

§4.  

Jako formę realizacji programu ustanawia się Stypendium Starosty Nowodworskiego                       

o charakterze motywacyjnym. 

 

                                                                       § 5.  

Zasady przyznawania stypendium określone zostały odrębną uchwałą podjętą przez Radę 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)  jednostki samorządu terytorialnego 

mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży, a na realizację tych programów przeznaczają, w szczególności, środki własne. 

Ponadto w myśl ust. 4 powyższego artykułu w przypadku przyjęcia programów organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania 

pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 

uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób 

uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. Celem programu jest 

promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie 

działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Liczba i wysokość Stypendium Starosty 

Nowodworskiego przyznawanych w ramach programu będzie uzależniona od środków 

finansowych, przewidzianych corocznie na ten cel w uchwale budżetowej. 

Opracowanie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wynikło  

z wytycznych Wojewody Pomorskiego dotyczących rozdzielenia zasad  i form wspierania 

zdolnych uczniów (t.j.  podjęcia uchwały przyjmującej program,a w jej następstwie kolejnej, 

określającej szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży). 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: 

CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

 

 

 


