
UCHWAŁA NR XXVII/32/2016
RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kościerskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz.U. z 2016 r., 
poz. 814) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 
2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”, 
zwany dalej Programem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Derra
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Uzasadnienie

Już w latach 2012-2014 Powiat Kościerski realizował projekt pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. 
Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" w ramach 
Priorytetu IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Zgodnie z zapisami art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) system oświaty zapewnia opiekę 
nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, należy więc stworzyć takie warunki dla uczniów, aby rozwijać ich 
talenty. Zapisy art. 90 t ust. 1 cytowanej ustawy pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na tworzenie 
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na wspieranie edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dotychczas Powiat podejmował różne inicjatywy zmierzające do wspierania 
talentów uczniów, m.in. poprzez przyznawanie stypendiów uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce. 
Zdobyte podczas realizacji tych przedsięwzięć doświadczenia pozwoliły na skontruowanie nowego Lokalnego 
Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kościerskim, celem, którego będzie zapewnienie uczniom 
zdolnym odpowiedniego wsparcia w kształtowaniu ich wszechstronnego rozwoju.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/32/2016

Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia 22 czerwca 2016 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

„ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT KOŚCIERSKI”

WSTĘP

Jednym z priorytetów każdego samorządu jest szeroko rozumiane wsparcie uczniów uzdolnionych.

Przyjęcie Programu pomoże uzdolnionym uczniom w ich rozwoju edukacyjnym.

I CEL PROGRAMU

Celem  Programu jest wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów i podnoszenie

poziomu ich kształcenia poprzez:

1) pobudzenie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2) uzyskiwanie przez uczniów szkół wysokich wyników w nauce,

3) zachęcanie absolwentów gimnazjów do podejmowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 
kościerskiego,

4) zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,

5) podnoszenie aspiracji edukacyjnych,

6) kształtowanie  u uczniów poczucia własnej wartości,

7) zachęcanie do nauki uczniów słabszych,

8) doskonalenie umiejętności uczenia się,

9) podnoszenie jakości i efektywności kształcenia,

10) umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w rozwijaniu uzdolnień uczniów,

11) korelację działań różnych instytucji i podmiotów na rzecz wspierania rozwoju uczniów uzdolnionych.

II ADRESACI PROGRAMU

Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - mieszkańców Powiatu 
Kościerskiego oraz uczniów innych powiatów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościerski.

III FORMY ORAZ ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU

1. Tworzy się  Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego zwane w skrócie "LCNK" z siedzibą w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna.

2. Organizację LCNK oraz obowiązki osób i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu określa 
jego regulamin opracowany przez Dyrektora Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie.
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3. Program realizowany będzie poprzez:

1) zajęcia pozalekcyjne i warsztaty rozwijające kreatywność,

2) spotkania akademickie,

3) przyznawanie uzdolnionym uczniom pomocy w formie

stypendiów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w formach wsparcia w LCNK,

4) organizację wycieczek edukacyjnych,

5) upowszechnianie informacji o wynikach i efektach pracy z uczniami uzdolnionymi poprzez:

a) publikacje w mediach,

b) prezentowanie osiągnięć i prac uczniów.

4. Głównym celem działania LCNK jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do 
podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych oraz wspieranie ich harmonijnego rozwoju 
poprzez:

1) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w siedzibie LCNK i poza nim,

2) umożliwienie korzystania z pracowni przedmiotowych i pomocy naukowych,

3) organizowanie letnich obozów naukowych oraz wycieczek dydaktycznych,

4) zagwarantowanie uczniom merytorycznego wsparcia,

5) uczestnictwo w zajęciach na portalach edukacyjnych z platformami e-learningowymi, likwidujące bariery 
komunikacyjne w dostępie do wiedzy i informacji, z możliwością korzystania  z e-konsultacji,

6) objęcie uczniów, rodziców i nauczycieli pomocą i/lub opieką psychologiczno-pedagogiczną,

7) budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów uzdolnionych w oparciu 
o współpracę z uczelniami i pracodawcami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

IV REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami Programu są:

1) I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie,

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie,

3) Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie,

4) dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kościerski,

5) nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez inne organy,

6) inni pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kościerski

V FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Program finansowany będzie ze środków Powiatu Kościerskiego i środków zewnętrznych

pozyskanych przez Powiat Kościerski.

2. Wysokość środków na dany rok określona zostanie uchwałą budżetową przyjętą przez Radę Powiatu 
Kościerskiego.
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VI OCZEKIWANE REZULTATY PROGRAMU

1. Uczniowie:

1) wzrost motywacji i kompetencji,

2) przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie,

3) wzrost umiejętności współpracy, planowania i realizowania celów,

4) wzrost liczby uczniów osiągających sukcesy.

2. Nauczyciele:

1) zwiększenie kreatywności i umiejętności oraz wzbogacenie metod i warsztatu pracy,

2) doskonalenie umiejętności diagnozy uzdolnień dzieci i młodzieży.

3. Środowisko lokalne:

1) wzrost zainteresowania dodatkowymi formami pracy z uczniami uzdolnionymi,

2) zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły,

3) większa wiedza na temat uczniów uzdolnionych i odnoszonych przez nich sukcesów.

VII EWALUACJA PROGRAMU

1. Program poddawany będzie ewaluacji wewnętrznej na zakończenie każdego roku szkolnego,

2. Wyniki ewaluacji będą przedstawiane Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

Id: B088C5DC-7625-429D-9A01-218F45FFD76D. Podpisany Strona 3




