
Uchwała Nr XV/102/2016
Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie  przyjęcia  Powiatowego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionej
młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1445) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchwala  się  Powiatowy  program  wspierania  edukacji  uzdolnionej  młodzieży szkół
prowadzonych przez Powiat Łęczyński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



              

Załącznik do Uchwały Nr XV/102/2016
Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 lutego 2016 roku

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

1. Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Łęczyński, którzy dzięki swojej pracy, zaangażowaniu uzyskują sukcesy
oraz chcą się nadal rozwijać i zgłębiać wiedzę.

2. Program realizowany jest w następujących obszarach:

1) wspieranie  i  motywowanie  uczniów  do  rozwijania  swoich  uzdolnień  poprzez
przyznawanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne,

2) wspieranie  edukacji  uzdolnionej  młodzieży  poprzez  organizowanie  w  szkołach
zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,

3) organizacja  i  prowadzenie  specjalistycznych  klas  dla  młodzieży  wykazującej
uzdolnienia w wybranej dziedzinie,

4) organizowanie konferencji i  szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem
zdolnym,

5) doposażenie szkolnych pracowni naukowych w specjalistyczne pomoce naukowe,
tworzenie nowych specjalistycznych pracowni,

6) wzbogacanie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma,

7) umożliwianie  współpracy  szkół  z  wyższymi  uczelniami  w  celu  podnoszenia
jakości  kształcenia  poprzez  poznawanie  przez  młodzież  toku  pracy  naukowej,
udział w wykładach, konsultacjach, seminariach,

8) wspieranie współpracy szkół ze szkołami partnerskimi z innych krajów.

3. Realizacja  powiatowego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionej  młodzieży
odbywać się  będzie  w oparciu o środki  finansowe pochodzące  z  budżetu  Powiatu
Łęczyńskiego, a także w oparciu o środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.).
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