
  Uchwała Nr …....................  
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia...................................

w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci
i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  14a ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym
(tj.  Dz. U. z 2019 r. poz.  506),  art.12 pkt 10a,  w związku z art.  92 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90 t ust. 1 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669,
2245; z 2019 r. poz. 761, 730)

                                                           Rada Miejska w Słupsku
                                                            uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się  Lokalny Program Wspierania Edukacji  Uzdolnionych Dzieci  i  Młodzieży Miasta
Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska,  stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

                                                                       § 2.
Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  programu  określona  będzie
każdorazowo  na  dany rok w uchwale budżetowej przyjętej  przez  Radę Miejską w Słupsku.

    § 3.       
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

  § 4.       
Traci moc uchwała nr XLVIII/660/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta
Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

§ 5.
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego  i  wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.



Załącznik do uchwały nr ….................................
  Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia …...........................................................

Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta  Słupska
pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska.

§ 1.
Wstęp

Miasto Słupsk tworzy Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska dla uczniów pobierających naukę w szkołach
znajdujących się na terenie Miasta Słupska. Program jest ważnym przedsięwzięciem sprzyjającym
eliminowaniu barier edukacyjnych, wspieraniu uczniów ambitnych i uzdolnionych.

§ 2.
Cele szczegółowe programu

1. Promowanie  uczniów  uzdolnionych  poprzez  wspieranie  ich  osiągnięć  w  nauce  oraz  pomoc
    w rozwijaniu uzdolnień.
2. Zachęcanie uczniów do udziału  w  konkursach i olimpiadach  przedmiotowych, do promocji
    i reprezentowania miasta na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i  międzynarodowym.
3. Dążenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży - jako  wzorca  dla
    innych  uczniów.  Promowanie  i  nagradzanie  uczniów  zdolnych  i  ambitnych,  rozwijanie
    zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych - co stanowi inwestycję w przyszłość miasta.

§ 3.
Odbiorcy programu

1. Program  skierowany  jest  do  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  podstawowych
    (klas  V-VIII)  oraz  szkół  ponadpodstawowych  i  ponadgimnazjalnych,  pobierających  naukę
    w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska.
2. W roku szkolnym 2018/2019 program obejmie uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych.

§ 4.
Działania objęte programem oraz formy jego realizacji.

1. Program obejmuje następujące działania:
1) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym,
2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
3) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
4) współpracę z rodziacami uczniów wybitnie uzdolnionych.

2. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują:
1) w odniesieniu do pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym:
a) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia, 
b) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień,
d) udział ucznia w kołach zainteresowań,
e) zachęcanie  uczniów  do  uczestnictwa  w  konkursach,  olimpiadach  o  zasięgu  regionalnym,
    ogólnopolskim, międzynarodowym;
2) w odniesieniu do promowania uczniów wybitnie uzdolnionych:
a) eksponowanie  osiągnięć  uczniów w:  gablotach,  kronikach,  siedzibie  szkoły,  do  ktorej  uczeń
    uczęszcza,



b) zbieranie  i  zamieszczanie  informacji  o  sukcesach  uczniów na  stronach  internetowych  szkół,
    stronie  internetowej  Miasta  Słupska  oraz  na  Miejskim  Portalu  Edukacyjnym,
c) nominowanie do stypendiów;

3) w odniesieniu do nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych - przyznawanie stypendium,

4) w  odniesieniu  do  współpracy  z  rodzicami  -  zapraszanie  na  uroczystości  związane
    z prezentowaniem osiągnięć uczniów.

3. Osoby odpowiedzialne za formy wsparcia oferowane w programie:
1) w odniesieniu do pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym: nauczyciel przedmiotu, wychowawca,
    pedagog szkolny, dyrektor szkoły,
2) w odniesieniu  do  promowania  uczniów wybitnie  uzdolnionych:  dyrektor  szkoły,  pracownicy
    Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku,
3) w odniesieniu do nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych: Prezydent Miasta Słupska,
4) w  odniesieniu  do  współpracy  z  rodzicami:  dyrektor  szkoły,  pracownicy  Wydziału  Edukacji
    Urzędu Miejskiego w Słupsku.

§ 5.
Zakładane rezultaty

1. Zakłada  się,  że  realizacja  programu  na  terenie  Miasta  Słupska  pozwoli  osiągnąć  rezultaty
    na nastepujących płaszczyznach:
1) uczeń,
2) szkoła,
3) społeczność lokalna.

2. Przewidywane efekty dla ucznia to:
1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji,
2) umiejętność zdobywania wiedzy i rozwijania posiadanego talentu dzięki uzyskanemu wsparciu.

3. Przewidywane efekty dla szkoły to:
1) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad,
2) wzrost  liczby  uczniów  zainteresowanych  poszerzeniem  swojej  wiedzy  w  kołach
    zainteresowań,
3) promocja szkoły w środowisku lokalnym i poza nim.

4. Przewidywane efekty dla społeczności lokalnej to:
1) promocja Miasta,
2) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnetrznych.

§ 6.
Monitoring i ewaluacja programu

1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich ewaluacja
    na poziomie szkoły,  prowadzone będą przez dyrektora szkoły,  natomiast  na poziomie Miasta
    przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2. Narzędziami  ewaluacji  będą  m.in.:  zestawienia  liczby  konkursów,  olimpiad  i  wyników
    osiągniętych przez uczniów.
3. Wyniki  ewaluacji  programu  na  poziomie  szkoły  prezentowane  będą  podczas  obrad  rad
    pedagogicznych, natomiast na poziomie miasta - podczas narad dyrektorów szkół.



Uzasadnienie.

1. Przedstawienie istniejącego stanu.
Zgodnie z art. 90 t ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć
regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dotychczas
sprawy systemowego wspierania uczniów uzdolnionych  Miasta Słupska - zasady przyznawania
stypendium Prezydenta Miasta Słupska -  regulowała uchwała nr XLVIII/660/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta  Słupska  pod  nazwą:  Stypendium  Prezydenta  Miasta
Słupska.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Uchwała nr XLVIII/660/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod
nazwą:  Stypendium Prezydenta Miasta  Słupska obejmowała swym zakresem uczniów będących
mieszkańcami Miasta Słupska.
15  grudnia  2018  r.  weszła  w życie  zmiana,  wprowadzona  ustawą  z  dnia  22  listopada  2018 r.
o zmianie ustawy - prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
według której art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymał nowe
brzmienie, zgodnie z którym osobami uprawnionymi do korzystania ze wsparcia przyznawanych
w ramach regionalnych lub lokalnych programów są osoby pobierające naukę na terenie  danej
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.
W  związku  z  powyższym  istnieje  konieczność  zmiany  dotychczasowej  uchwały  w  celu
dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawnych.

3. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie  Miasto  Słupsk  posiada  Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci
i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska, obejmujący swym
zakresem uczniów tylko mieszkańców Miasta Słupska.
Projektowana uchwała uwzględnia zmiany wymienione w punkcie 2 uzasadnienia, co pozwoli na
przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska uczniom pobierającym naukę na terenie Miasta
Słupska, bez względu na miejsce zamieszkania.

4.Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. 
Przyjęcie  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  Miasta
Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska, umożliwi przyznawanie stypendium
uczniom  szczególnie  uzdolnionym  z  różnych  środowisk  społecznych,  wyrównując  ich  szanse
edukacyjne.  Program  będzie  sprzyjał  eliminowaniu  barier  edukacyjnych  i  wspierał  osoby
uprawnione do takiej pomocy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. 
W sytuacji niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach, nie zwiększy  się
odczuwalnie   liczba   stypendystów.   Ponadto,  istnieje   możliwość  regulowania  wysokości
stypendium w przypadku zwiększenia się ilości uczniów uprawnionych do stypendium Prezydenta
Miasta Słupska za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

6. Źródła finansowania.
Budżet miasta.


