Projekt z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr I/xxxx/20
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia xxx lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1.
Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji
i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uzdolnionych

Dzieci

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020
roku..

ZAŁĄCZNIK
do uchwały nr xx Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia xx lutego 2020 roku.

Lokalny Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
WSTĘP
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego
właśnie powodu społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom
i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień.
Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań
edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie
rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności.
Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli kompleksowo planować
działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy,
wykazujących uzdolnienia naukowe.
Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym
pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez
przyznawanie stypendiów. Dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowić
pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej
wartości w społeczności naszej gminy.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez
przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
ROZDZIAŁ 1
CELE PROGRAMU
1. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie
własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem
wiedzy.
3. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej ustrzyckich
szkół.
4. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi
uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzania
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 Gminy Ustrzyki Dolne, jako Gminy przyjaznej uczniom wybitnie
uzdolnionym.

ROZDZIAŁ 2
DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI
1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmuje następujące działania:
1) pracę z dziećmi i młodzieżą wybitnie uzdolnioną;
2) promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych;
3) nagradzanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych;
4) współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.
2. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują w odniesieniu do pracy
z uczniem wybitnie uzdolnionym:
1) rozpoznanie szczególnych uzdolnień;
2) opracowanie indywidualnego programu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym
z uwzględnieniem doboru metod pracy dostosowanych do predyspozycji i preferencji
ucznia;
3) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju
uzdolnień,
4) zachęcanie dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym;
3. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują w odniesieniu
do promowania dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych:
1) eksponowanie osiągnięć dzieci i młodzieży w: gablotach, kronikach, siedzibie
szkoły, do której uczeń uczęszcza,
2) zbierania, zamieszczanie informacji o sukcesach dzieci i młodzieży na stronach
internetowych szkół oraz stronie internetowej gminy www. ustrzyki-dole.pl
3) nominowanie do nagród i stypendiów,
4) prezentowanie osiągnięć dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami,
władzami lokalnymi, mieszkańcami;
4. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują w odniesieniu
do nagradzania dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych:
1) wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów na poziomie gminy, przyznawanie
stypendiów i nagród.
5. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują w odniesieniu do współpracy z
rodzicami dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych:
1) spotkania nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół oraz Burmistrza Ustrzyk
Dolnych z rodzicami dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.
ROZDZIAŁ 3
ADRESACI PROGRAMU
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

ROZDZIAŁ 4

FINANSOWANIE PROGRAMU
Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy
Ustrzyki Dolne.
ROZDZIAŁ 5
SPODZIEWANE EFEKTY
1. Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
2. Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.
3. Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego
i regionalnego.
4. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
5. Promocja Gminy Ustrzyki Dolne w powiecie, województwie i kraju.
6. Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli.
7. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci.
ROZDZIAŁ 6
MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
1. W ramach monitoringu realizacji zadań wynikających z programu opracowane
zostaną zestawienia szczególnych osiągnięć uczniów z poszczególnych szkół.
2. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich
ewaluacja na poziomie szkoły prowadzone będą przez szkoły, natomiast na
poziomie gminy przez organ prowadzący.
3.Szkoły objęte programem będą odpowiedzialne za podjęcie działań określonych
programem, mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły.
4. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.
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.

