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   Załącznik 

do Uchwały Sejmiku  

Województwa 

Wielkopolskiego  

Nr XXVII/732/17 

z dnia 27 lutego 2017 r.  

 

 

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców 

Województwa Wielkopolskiego, zwany dalej Programem 

 

Wsparcie uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych winno być jednym 

z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych 

możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Edukacja jest wymogiem rozwoju 

społecznego, pomaga przezwyciężyć bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności 

obywateli. 

Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli kompleksowo planować działania, aby 

wspierać edukację młodych mieszkańców województwa wielkopolskiego, wykazujących 

uzdolnienia naukowe. 

Biorąc pod uwagę dobro wspólne mieszkańców regionu i jednocześnie wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom społecznym pragniemy również motywować uzdolnioną młodzież do rozwoju 

i wzrostu aspiracji, m.in. poprzez przyznawanie stypendiów i nagród. Dzięki temu grono 

stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać 

poczucie własnej wartości w społeczności. 

Promowanie zdolnych uczniów i studentów możliwe jest poprzez przyjęcie Programu 

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. 

 

I. Cele Programu 

1. Celem Programu jest: 

1) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, 

2) prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, 

3) wspieranie uzdolnionej młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce w danym 

roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr 

kulturalnych, 

4) zachęcanie młodzieży do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego 

w olimpiadach, konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym, 
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5) wspieranie kierunków kształcenia i działalności gospodarczej poprzez 

przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry. 

 

II. Forma realizacji Programu 

Cele określone w pkt I realizowane będą poprzez przyznawanie uzdolnionym uczniom 

i studentom pomocy finansowej w formie: 

1) stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

2) stypendiów skierowanych do uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

3) nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

III. Finansowanie Programu 

1. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację Programu ustala co roku Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego w uchwale budżetowej. 

2.  Wysokość stypendiów i nagród, o których mowa w pkt II ustala w danym roku Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

IV. Spodziewane efekty Programu 

1. Zakłada się, iż realizacja Programu pozwoli osiągnąć rezultaty na następujących 

płaszczyznach: 

1) uczeń/student, 

2) szkoła/uczelnia, 

3) społeczność lokalna. 

2. Przewidywane efekty dla ucznia/studenta to: 

1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji, 

2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju, 

3) umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy wykorzystaniu 

dostępnych źródeł wiedzy. 

3. Przewidywane efekty dla szkoły/uczelni to: 

1) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad, 

2) wzrost liczby uczniów/studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy poza 

szkoła/uczelnią, 

3) promocja szkoły/uczelni w środowisku lokalnym, 
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4) rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacanie metod pracy, 

uaktualnianie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego 

uczenia i nauczania, 

5) poszerzenie oferty edukacyjnej szkół/uczelni 

4. Przewidywane efekty dla społeczności lokalnej to: 

1) promocja samorządu, 

2) poprawa wyników osiąganych przez szkoły i uczelnie w sprawdzianach i egzaminach 

zewnętrznych, 

3) zmniejszenie bezrobocia, 

4) wzrost i zmiana kwalifikacji społeczności lokalnej, 

5) rozwój gospodarczy poszczególnych regionów w Województwie Wielkopolskim. 

 

V. Realizatorzy Programu 

Za realizację Programu odpowiada Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


