
 
 

UCHWAŁA Nr XVIII/139/12 
RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia  5 czerwca 2012 roku 
 
 
 

w sprawie:  przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. 

 
 
 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w brzmieniu Załącznika 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży w brzmieniu Załącznika Nr 2 do 
niniejszej uchwały.  

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
   

 
 

Przewodniczący Rady 

   Jerzy Rzymowski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVIII/139/12 
Rady Powiatu Żuromińskiego 
z dnia 5 czerwca 2012 roku 

   
 

Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży 
 
 

§1 
 
Powiat Żuromiński charakteryzuje wysoki poziom bezrobocia. Po 1989r. m.in. wskutek recesji 

gospodarczej, restrukturyzacji gospodarki, redukcji zatrudnienia socjalnego, poddania przedsiębiorstw rygorom 
gospodarki rynkowej  upadły największe zakłady, które zatrudniały większość mieszkańców powiatu. Na skutek 
tego procesu w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej znalazły się całe rodziny. Wiele z tych rodzin 
korzysta z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. Liczba środowisk objętych świadczeniami cały czas rośnie. Na 
trudności finansowe nakładają się problemy wychowawcze, problemy w nauce, wykluczenie społeczne. 
Ubóstwo skłania zazwyczaj rodziców do koncentrowania się w pierwszej kolejności na zaspokajaniu potrzeb 
egzystencjalnych. Z konieczności potrzeby edukacyjne odsuwane są na plan dalszy. Skutkuje to 
rozwarstwieniem społecznym, utrudnieniem dostępu do edukacji. Powiat Żuromiński widzi potrzebę 
wspierania wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia.  

 
§ 2 

 
Celem Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży zwanego dalej „programem” 
jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji 
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb 
edukacyjnych ich dzieci.  
 

§ 3 
 
Program skierowany jest do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński. 
 

§ 4  
 

1. Program obejmuje pomoc materialną o charakterze socjalnym realizowaną w formie świadczenia 
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym. 

2. Na realizację programu powiat przeznacza środki własne. Wysokość środków finansowych będzie 
określona corocznie w uchwale budżetowej powiatu na dany rok budżetowy. 

 
§ 5 

 
Zakłada się, iż realizacja programu umożliwi zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji oraz 
pokonywanie przeszkód na drodze do zdobywania wiedzy, które wynikają z braków finansowych rodziny, 
zmniejszy bezradność społeczną, uświadomi rodzicom i opiekunom potrzeby edukacyjne ich dzieci, a także 
będzie sprzyjać upowszechnianiu wykształcenia.  
 

§ 6 
 

Realizatorami programu będą Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz szkoły dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez powiat żuromiński.  
 
 

Przewodniczący Rady 

   Jerzy Rzymowski 

 



 
 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/139/12 
Rady Powiatu Żuromińskiego 
z dnia 5 czerwca 2012 roku 

   
 
 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży 
 

§1 
 

Troska o rozwój uzdolnionej młodzieży jest wyrazem świadomości i poczucia odpowiedzialności za 
społeczeństwo „jutra”. To od właściwego rozpoznania drzemiącego w młodych mieszkańcach powiatu 
potencjału zależy, w jakiej społeczności będziemy żyć za kilka, kilkanaście lat.  W obecnym świecie, ludzie dla 
których praca jest odkrywaną i przez lata pogłębianą pasją, mają szansę na osiągnięcie sukcesu i wniesienie 
największego wkładu w rozwój społeczności lokalnej, w której żyją i działają. Samorząd powiatu chce zatem 
tworzyć mechanizmy zmierzające do budowania szkoły, która byłaby nie tylko miejscem pogłębiania wiedzy, ale 
przede wszystkim rozwijającej talenty i zainteresowania. Szkoły tworzącej wspólnotę świadomych 
odpowiedzialności za rozwój młodzieży nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także przedstawicieli organu 
prowadzącego. Z tego względu jednym z priorytetów polityki edukacyjnej powiatu jest umożliwienie uczniom 
odkrycia własnych uzdolnień oraz mobilizowanie do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem 
wiedzy. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) programie należy przez to rozumieć Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży; 
2) uczniach należy przez to rozumieć uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół 

zawodowych, dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, 
3) szkole należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w pkt 2; 
4) rodzicach należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

 
§ 3 

 
Celem programu jest: 

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

2. Monitorowanie ścieżki edukacyjnej uczniów uzdolnionych. 
3. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół. 
4. Promowanie w środowisku lokalnym oraz wspieranie uczniów uzdolnionych. 
5. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. 
6. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci. 
7. Doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych  

w obszarze wspierania uzdolnionych. 
8. Korelacja działań różnych instytucji na rzecz wspierania rozwoju uzdolnionych. 

 
§ 4 

 
Program skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół 
zawodowych, dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński. 
 

§ 5 
 
1. Program obejmuje następujące działania: pracę z uczniem uzdolnionym, nagradzanie uczniów 

uzdolnionych, promowanie uczniów uzdolnionych, współpracę z rodzicami uczniów uzdolnionych, 
doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych w obszarze 
wspierania uzdolnionych. 



2. Na realizację programu powiat przeznacza środki własne. Wysokość środków finansowych będzie 
określona corocznie w uchwale budżetowej powiatu na dany rok budżetowy.  

 
§ 6 

 
1. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują: 

1) W odniesieniu do pracy z uczniem uzdolnionym: 
a) rozpoznanie uzdolnień ucznia, 
b) opracowanie indywidualnego programu pracy z uczniem uzdolnionym z uwzględnieniem doboru 

metod pracy dostosowanych do predyspozycji i preferencji ucznia, 
c) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień, 
d) udział ucznia w kołach zainteresowań, 
e) zachęcanie ucznia do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu powiatowym, 

regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym,  
f) zachęcanie ucznia do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia, w tym realizowanych  
w ramach projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
POKL, 

g) informowanie ucznia o ofertach stypendialnych,   
h) zachęcanie ucznia do uzyskiwania certyfikatów, 
i) zachęcanie ucznia do uczestnictwa w programach wymiany młodzieży,  
j) kontakty z uczelniami wyższymi. 

Osoby odpowiedzialne – nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog, 
dyrektor szkoły. 

k) motywowanie uczniów do tworzenia innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań technicznych 
(projekty urządzeń, projekty modyfikacji urządzeń). 
Osoby odpowiedzialne – nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły. 

2) W odniesieniu do nagradzania uczniów uzdolnionych: przyznawanie jednorazowego stypendium dla 
uzdolnionych uczniów, 

               Osoby odpowiedzialne: Starosta Żuromiński, Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury  
               i Sportu Rady Powiatu Żuromińskiego.  

3) W odniesieniu do promowania uczniów: 
a) eksponowanie osiągnięć uczniów na tablicach w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
b) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół oraz 

stronie internetowej powiatu, 
c) nominowanie uczniów do stypendiów,  
d) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, 

mieszkańcami 
        Osoby odpowiedzialne: dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, Starosta Żuromiński. 

4) W odniesieniu do współpracy z rodzicami - spotkania nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów  
z rodzicami uczniów uzdolnionych. Osoby odpowiedzialne: rodzice, nauczyciel przedmiotu, 
wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrektor szkoły. 

5) W odniesieniu do doskonalenia nauczycieli - doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników poradni 
psychologiczno - pedagogicznych w obszarze wspierania uzdolnionych uczniów. Osoba odpowiedzialna 
– dyrektor szkoły/placówki. 
 

§ 7 
 

1. Zakłada się, iż realizacja programu pozwoli osiągnąć rezultaty na następujących płaszczyznach: uczeń, 
szkoła, społeczność lokalna. 

2. Przewidywane efekty dla ucznia to: 
1) Identyfikacja mocnych stron i predyspozycji oraz  wykorzystanie tej wiedzy w procesie edukacji. 
2) Wzrost motywacji i kompetencji. 
3) Umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy wykorzystaniu dostępnych 

źródeł wiedzy takich jak: nauczyciele, biblioteki, internet, doświadczenia innych. 
4) Przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie. 

3. Przewidywane efekty dla szkoły to: 
1)   Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad. 
2)  Wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w kołach zainteresowań, 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 



3) Zwiększenie poziomu zdawalności sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 
4) Rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacenie metod pracy. 
5) Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 
6) Promocja szkoły oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. 

4. Przewidywane efekty dla powiatu: 
1) Promocja powiatu. 
2) Poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. 

 
§ 8 

 
1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w Programie oraz ich ewaluacja na poziomie 

szkoły prowadzone będą przez dyrektora szkoły, natomiast na poziomie powiatu przez organ prowadzący. 
2. Dyrektorzy szkół objętych programem odpowiedzialni będą za podjęcie działań w nim określonych, 

mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły. 
3. Program będzie podlegał ewaluacji w terminie do dnia 31.10.każdego roku kalendarzowego  

w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. 
4. Narzędziami ewaluacji będą m.in.: 

1) ankiety skierowane do uczniów wybitnie zdolnych oraz nauczycieli z nimi pracujących, 
2) 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. 

6. Wyniki ewaluacji programu na poziomie szkoły prezentowane będą podczas rad pedagogicznych, 
natomiast na poziomie powiatu podczas narady dyrektorów oraz na sesji Rady Powiatu.  

 
 

 
 

Przewodniczący Rady 

   Jerzy Rzymowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


