
UCHWAŁA NR IX/162/19
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500, zm. 2019 poz. 506) oraz art. 12 pkt. 10 w związku z art. 92 ust. 
1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511), w związku z art. 
90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457, 1560, 1669, 
2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska stanowiący Załącznik do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/1047/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
z terenu Gminy Miasta Gdańska.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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Załącznik do uchwały Nr IX/162/19

Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 
POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

Gmina Miasta Gdańska pragnie otoczyć szczególną opieką uzdolnionych uczniów i maturzystów 
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz motywować ich do dalszego rozwoju w ramach 
realizacji programu. Stypendium stanowić będzie dla młodzieży  nagrodę za zaangażowanie i wykonaną 
dodatkową pracę – często kosztem rezygnacji z wolnego czasu -  by uzyskać wysokie wyniki w nauce lub mieć 
szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz powinno wzmacniać poczucie własnej wartości. Grono 
stypendystów stanowić będzie również pozytywny wzorzec dla innych uczniów oraz dla całego środowiska.

I.CELE PROGRAMU

1.Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.

2.Zwiększenie szans dla uzdolnionych uczniów na sukces edukacyjny.

3.Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do 
ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.

4.Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół.

5.Promocja Gminy Miasta Gdańska  jako przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

II.SPOSOBY DZIAŁANIA

1.Przyznawanie przez Prezydenta Miasta Gdańska finansowych jednorazowych stypendiów uczniom 
zdolnym.

2.Przyznawanie przez Prezydenta Miasta Gdańska stypendium dla uczniów osiągających spektakularne 
osiągnięcia w zakresie swoich zainteresowań oraz możliwość realizacji indywidualnego programu 
stypendialnego opracowanego przez dyplomowanych tutorów.

3.Szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

III.ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do najlepszych maturzystów oraz uczniów od klasy IV szkoły podstawowej szkół 
publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pobierających naukę na  terenie Gminy 
Miasta Gdańska.

IV.FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywać się będzie w 
oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Gdańska.

V. SPODZIEWANE EFEKTY

1.Promocja uczniów zdolnych.

2.Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.

3.Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.

4.Wzrost zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.

5.Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli.

6.Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

7.Promocja Gminy Miasta Gdańska.
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