Załącznik do uchwały Nr XXVIII/13/2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 marca 2021 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW POWIATU
KIELECKIEGO
§1
Powiat Kielecki pragnie otoczyć szczególną opieką uzdolnionych uczniów pobierających
naukę na terenie Powiatu. Program ma motywować uczniów do rozwijania talentów
i pogłębiania wiedzy oraz ma na celu zwiększać możliwości indywidualnego rozwoju
ucznia.
§2
1.

Celem Programu jest:
1)
2)
3)
4)
5)

motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i umiejętności;
podnoszenie poziomu usług edukacyjnych;
pobudzanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;
promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
wzmacnianie identyfikacji uczniów z lokalnym samorządem i propagowanie
odpowiedzialnych postaw obywatelskich na każdym etapie życia człowieka.
§3

1.

Priorytetowymi działaniami w ramach Programu będą:
1) wspieranie i motywowanie uczniów szkół do rozwijania swoich talentów poprzez
promocję osiągnięć uczniów i przyznawanie stypendiów Starosty Kieleckiego za
wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe;
2) zachęcanie uczniów do: uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych, aktywności naukowej i edukacyjnej;
3) organizowanie zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania, talenty
i uzdolnienia uczniów szkół.
§4

1.

Programem zostaną objęci uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierających naukę
na terenie Powiatu Kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania.
§5

1.

Spodziewane efekty wynikające z realizacji przyjętego Programu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wzrost motywacji uczniów do realizacji swoich celów edukacyjnych;
podniesienie zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich uzdolnień i kompetencji;
promocja osiągnięć naukowych i sportowych uzdolnionych uczniów;
wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych;
promocja szkoły w środowisku lokalnym;
promocja uczniów Powiatu Kieleckiego w województwie i kraju.
§6

1.

Realizacja i finansowanie Programu:
1) program będzie finansowany ze środków własnych powiatu. Wysokość środków
finansowych na realizację programu będzie ustalana corocznie w uchwale
budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu w Kielcach;
2) program realizowany jest przez Powiat Kielecki we współpracy ze szkołami.
§7

Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz tryb
postępowania w tych sprawach określi odrębna uchwała Rady Powiatu w Kielcach

