
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/247/21 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie utworzenia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1372) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4 i poz. 1237) Rada Miasta Świdwin  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się w Gminie Miejskiej Świdwin „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwina. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum; 

2) uchwała nr XXIII/186/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia  z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Monika Stępniak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2021 r.

Poz. 4845



 

 

 

„Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” 

I. WSTĘP  

Gmina Miejska Świdwin uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci 

i młodzieży, osiągającej wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki 

i współzawodnictwie sportowym przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. 

Z tego właśnie powodu należy zadbać 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. Edukacja jest wymogiem rozwoju społecznego, pomaga przezwyciężyć bezrobocie 

oraz przyczynia się do wzrostu aktywności obywateli. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego 

młodego człowieka, zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów, kształtowanie własnej 

osobowości, przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy. Pragniemy, aby nasze szkoły były 

miejscem, w którym stwarza się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów 

i gdzie istnieją optymalne warunki do wykorzystania ich potencjału. 

Istnieją różne sposoby wspierania wybijających się jednostek. Są to działania nastawione 

na dążenie do szybszego rozwoju uczniów, poszerzania zakresu ich wiedzy, kształtowania 

twórczego myślenia, oryginalności. Pamiętać należy, że nieodpowiedni dobór form wsparcia dzieci 

zdolnych może prowadzić również do niekorzystnych dla nich rezultatów np. odizolowania się 

uczniów zdolnych w grupie rówieśniczej. Stanowi to zagrożenie dla właściwego funkcjonowania 

społecznego takiej osoby. A przecież obecne czasy wymagają umiejętności współdziałania, 

współpracy. Dlatego też realizując zadania programu należy uwzględnić również aspekt 

wychowawczy, rozwijający wrażliwość na ludzi, odpowiedzialność za drugiego człowieka 

i solidarność. 

Opracowanie, przyjęcie i realizacja programu pozwoli wspierać edukację uczniów wykazujących 

uzdolnienia w różnych dziedzinach. Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom społecznym Gmina Miejska Świdwin pragnie motywować młode pokolenie 

do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów i nagród.  

Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie 

„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, zwanego dalej 

„Programem”. 
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II. CELE PROGRAMU 

Celem niniejszego Programu jest: 

1) stymulowanie aktywności młodych w procesie pozyskiwania wiedzy; 

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 

podnoszenia wyników w nauce lub kulturze; 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzenia wiedzy poza programem nauczania oraz 

rozwijania swoich umiejętności i zdolności; 

4) zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży; 

5) zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i turniejach na 

szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

6) promocja miasta Świdwina poprzez prezentowanie osiągnięć uczniów w dziedzinie naukowej 

lub artystycznej; 

7) zachęcanie do uczestnictwa i aktywności w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 

i środowiska; 

8) kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie; 

9) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej; 

10) wspieranie nauki języków obcych; 

11) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia 

oferty edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów; 

12) motywowanie nauczycieli do wspomagania uczniów, wdrażania innowacyjnych metod 

nauczania, zachęcania uczniów do poszerzania ich wiedzy i rozwoju talentów; 

13) materialne wsparcie o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów w danym roku 

szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do szerszego zakresu edukacji oraz dóbr kultury; 

14) motywowanie rodziców do wspierania edukacji dzieci; 

15) promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

III. ADRESACI PROGRAMU 

Program skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli ze świdwińskich szkół podstawowych. 

IV. FORMY REALIZACJI 

1. Biorąc powyższe pod uwagę,  postanawia się realizować Program poprzez następujące działania: 

1) przyznawanie przez Burmistrza Miasta Świdwina Stypendium za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie nauki, kultury i sztuki; 

2) przyznawanie przez Burmistrza Miasta Świdwina Stypendium za wybitne osiągnięcia 

we współzawodnictwie sportowym; 

3) przyznawanie przez Burmistrza Miasta Świdwina Stypendium za wyróżniający postęp w nauce 

i wzorową postawę społeczną; 

4) przyznawanie przez Burmistrza Miasta Świdwina Nagrody  za pracę na rzecz uczniów 

uzdolnionych; 

5) przyznawanie przez Burmistrza Miasta Świdwina Nagrody dla „Nauczyciela Roku” 

wykazującego szczególną innowacyjność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i dodatkowych; 

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
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b) realizacja samorządowych, rządowych i unijnych projektów edukacyjnych; 

c) doskonalenie szkolnego, międzyszkolnego i pozaszkolnego systemu współzawodnictwa w nauce 

dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie ich do udziału w tym współzawodnictwie; 

d) zwiększanie liczby uczestników olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych lub tematycznych z zakresu różnych dziedzin nauki, a także konkursów, 

olimpiad, turniejów, festiwali i przeglądów artystycznych; 

e) umożliwienie uczestnictwa dzieciom i młodzieży w innowacjach i eksperymentach 

pedagogicznych; 

f) organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pozwalających im nabywać umiejętności diagnozy, pracy 

własnej i pracy z uczniem. 

2. Stypendium oraz nagroda Burmistrza Miasta Świdwina jest wyrazem uznania oraz formą 

pomocy materialnej wspierającej rozwój  i motywującej dzieci i młodzież oraz nauczycieli. 

3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród i stypendiów w ramach Programu określa 

„Regulamin przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwina nagród i stypendiów w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Środki na realizację Programu będą ustalane corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę 

Miasta Świdwin. 

VI. ZAKŁADANE REZULTATY 

Zakładane efekty realizacji Programu: 

1) wzrost liczby laureatów i finalistów olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych lub tematycznych z zakresu różnych dziedzin nauki, a także konkursów, 

olimpiad, turniejów, festiwali i przeglądów artystycznych; 

2) wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych; 

3) promocja szkoły  i Miasta Świdwina w województwie, kraju i za granicą; 

5) wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli do twórczego funkcjonowania; 

6) rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach 

na terenie Gminy Miejskiej Świdwin; 

7) wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez jej zróżnicowanie, podniesienie poziomu nauczania, 

w odniesieniu do wypracowanych założeń zawartych w strategii rozwoju miasta Świdwina. 

 

VII. PODSUMOWANIE 

Realizacja poszczególnych zadań Programu, zawartych w formach realizacji, odbywać się będzie 

przy współdziałaniu Urzędu Miasta z pracownikami szkół z terenu Gminy Miejskiej Świdwin. 

Wprowadzenie Programu daje władzom gminy instrument wspomagania, obserwacji i kontroli 

oraz możliwości oddziaływania na wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podstawowym 

warunkiem sprawnej i skutecznej realizacji zadań, określonych w Programie jest zapewnienie 
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odpowiedniej wielkości środków finansowych przeznaczanych co roku w budżecie Gminy 

na realizację zadań określonych w Programie. 
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