UCHWAŁA NR V/55/2019
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Miasta Zakopane
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Miasta Zakopane, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Zakopane określa corocznie Rada Miasta Zakopane w uchwale
budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 4. Traci moc uchwała nr VIII/94/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie
zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta
Zakopane.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc
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Załącznik do uchwały Nr V/55/2019
Rady Miasta Zakopane
z dnia 31 stycznia 2019 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY MIASTA ZAKOPANE
1. 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, sportowe i artystyczne.
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.
2. CELE PROGRAMU
1. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do
ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębiania wiedzy.
2. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
3. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań
dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzania możliwości udziału
w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach (np. olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach
itp.).
5. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei konieczności
wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.
6. Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
7. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji dzieci uzdolnionych.
3. FORMA I ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU
1. Przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom przez Burmistrza Miasta Zakopane
2. Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych
3. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem
4. Wzbogacanie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma
5. Doposażenie istniejących pracowni naukowych
4. ADRESACI PROGRAMU
Dzieci i młodzież pobierająca naukę na terenie Gminy Miasto Zakopane bez względu na miejsce zamieszkania,
uczęszczająca do:
a. szkół podstawowych
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b. gimnazjów oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych do wygaśnięcia czyli do 31.08.2019r.
5. FINANSOWANIE PROGRAMU
Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywać się będzie
w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Zakopane.
6. 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 przedmiotowych.
5. Promocja Gminy Miasto Zakopane w powiecie, województwie i kraju.
6. Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc
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