Załącznik
do uchwały nr VIII.38.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

MIEJSKI PROGRAM
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
1. WSTĘP
Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich
w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Realizacja „Miejskiego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży”, zwanego dalej „Programem”, pozwoli kompleksowo planować działania
wspierające edukację dzieci i młodzieży, wzmocnić ich motywację i zapewnić odpowiednie warunki do
identyfikowania, kształtowania i rozwijania uzdolnień. Program ma zmotywować uczniów do pracy i nauki,
osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych, sportowych i artystycznych, a także zachęcić do
aktywności na rzecz społeczeństwa w działaniach wolontariackich.
2. CELE PROGRAMU
Celami Programu są:
1) promowanie w środowisku postaw uczniów dążących do uzyskiwania jak najwyższych wyników
w nauce, kulturze i sporcie oraz popularyzacja działań w ramach wolontariatu;
2) zachęcanie uczniów do promowania miasta Złotowa poprzez udział w konkursach;
3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości;
4) rozbudzanie zainteresowania nauką;
5) wspieranie nauki języków obcych;
6) pomoc materialna;
7) podnoszenie jakości kształcenia poprzez urozmaiconą ofertę edukacyjną rozwijającą indywidualne
potrzeby i zainteresowania uczniów.
3. REALIZACJA PROGRAMU
Program realizowany jest poprzez:
1) przyznawanie uczniom stypendiów przez Burmistrza Miasta Złotowa;
2) organizację szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli;
3) sukcesywne modernizowanie bazy szkoły oraz doposażanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
4) przeznaczanie środków finansowych na realizację dodatkowych zajęć z zakresu nauki języków obcych
nowożytnych, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć artystycznych
i sportowych;
5) współpracę szkół z ośrodkami naukowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
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4. ADRESACI PROGRAMU
Adresatami Programu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie Miasta
Złotowa.
5. FINANSOWANIE PROGRAMU
Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasto
Złotów.
6. SPODZIEWANE EFEKTY
Oczekuje się, iż spodziewanymi efektami realizacji Programu będzie:
1) wzmocnienie zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy;
2) rozwój kreatywności i umiejętności dzieci;
3) zaangażowanie w działania na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego;
4) wzrost liczby uczestników konkursów, zawodów, akcji, kampanii i innych;
5) promocja miasta Złotowa w powiecie, województwie i kraju.
7. EWALUACJA PROGRAMU
1. Ewaluacji realizacji Programu po zakończeniu roku szkolnego na poziomie szkoły dokonuje jej dyrektor,
a na poziomie gminy - Burmistrz Miasta Złotowa.
2. Za podjęcie działań określonych Programem, mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego,
na poziomie szkoły odpowiada jej dyrektor.
3. Wyniki ewaluacji Programu będą prezentowane podczas zebrań rad pedagogicznych i narad z dyrektorami
oraz posłużą do jego modyfikacji.
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