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Załącznik  
do uchwały Nr 157/XXVII/2016 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 13 lipca 2016 r. 

 
 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH  
DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA PODKOWA LEŚNA 

 

Wstęp 

Miasto Podkowa Leśna pragnie objąć szczególną opieką dzieci oraz młodzież wybitnie 

uzdolnioną, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w dziedzinach naukowych, artystycznych 

i sportowych. Zapewnienie odpowiednich warunków do  wykształcenia oraz wspierania 

rozwoju jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności za wspólną przyszłość, a 

podejmowane w tym kierunku działania winny być jednym z priorytetów podkowiańskiego 

samorządu.  

Ustanowienie programu ma na celu zmotywowanie uczniów i studentów do nauki, jak 

również promowanie najlepszych uczniów/studentów z terenu Miasta Podkowa Leśna, 

poprzez nagradzanie w formie stypendiów ich wysiłku, systematyczności oraz chęci jakie 

wkładają w swoje wykształcenie. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli 

kompleksowo planować działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców Miasta 

Podkowa Leśna, którzy wykazują się wybitnymi uzdolnieniami naukowymi, artystycznymi 

czy sportowymi. Dzięki temu grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla 

środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszego miasta. 

Cele programu 

1. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

2. Zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów. 

3. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi 

uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie uczniów i studentów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz 

stwarzanie możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

imprezach (np. olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.) 

5. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. 

6. Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei 

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży. 

7. Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

 

Działania objęte programem oraz formy jego realizacji: 
 

1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży obejmuje: 
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a) Pracę z uczniami wybitnie uzdolnionymi; 

b) Promowanie uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych; 

c) Nagradzanie uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych; 

d) Współpracę z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych 

2. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują: 

a) Rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia; 

b) Opracowanie indywidualnego programu pracy z uczniem wybitnie 

uzdolnionym z uwzględnieniem doboru metod pracy dostosowanych do 

predyspozycji i preferencji ucznia; 

c) Realizacja indywidualnego programu lub toki nauki; 

d) Motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień; 

e) Udział ucznia w kołach zainteresowań; 

f) Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym; 

g) Eksponowanie osiągnięć uczniów w kronikach, siedzibie szkoły, do której 

uczeń uczęszcza; 

h) Zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach 

internetowych szkoły oraz Urzędu Miasta; 

i) Nominowanie do nagród, stypendiów; 

j) Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami 

lokalnymi, mieszkańcami; 

k) Przyznawanie wyróżnień, stypendiów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych. 

 

Zakładane rezultaty: 
 

1. Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz olimpiad; 

2. Wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem 

zainteresowań; 

3. Zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży; 

4. Zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz 

podnoszenia swoich kwalifikacji; 

5. Promocja miasta; 

6. Poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach 

zewnętrznych. 

 

Monitoring i ewaluacja programu 
 

1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich 

ewaluacja prowadzone będą przez dyrektora szkoły – na poziomie szkoły, przez organ 

prowadzący – na poziomie Miasta Podkowa Leśna. 
2. Dyrektorzy szkół objętych programem będą odpowiedzialni za podjęcie działań 

mających na celu wsparcie ucznia wybitnie uzdolnionego. 
3. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego. 
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4. Narzędziami ewaluacji będą m.in.: 
a) Ankiety opracowane przez pedagogów szkolnych skierowane do uczniów 

wybitnie uzdolnionych oraz nauczycieli z nimi pracujących; 

b) Wywiad dyrektora szkoły z pedagogiem, nauczycielami przedmiotów, 

wychowawcami na temat podejmowanych działań oraz ich skuteczności; 

c) Zestawienie liczby konkursów, olimpiad i wyników osiągniętych przez 

uczniów. 

5. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów 

założonych w programie, pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form 

wsparcia oraz będzie służyła dalszemu doskonaleniu programu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


