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Uchwała Nr V/50/9/2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie
przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązujący od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Stanisław Gmitruk
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Załącznik do Uchwały Nr V/50/9/2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
PROGRAM
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY
OD LIPCA 2018 ROKU DO CZERWCA 2021 ROKU
Aktywne i wykształcone społeczeństwo jest jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego województwa śląskiego w najbliższych latach. W świecie zaawansowanej technologii i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, ludzie wybitnie uzdolnieni intelektualnie są niezastąpionym zasobem swoich krajów i regionów.
Działania podejmowane przez władze województwa powinny zatem stworzyć warunki do wzrostu wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego. Dlatego też Województwo Śląskie, mając na uwadze dobro wspólne mieszkańców regionu oraz kierując się intencją wspierania młodzieży szczególnie aktywnej edukacyjnie, udziela pomocy materialnej, która pozwoli na indywidualny rozwój ucznia.
Cele programu wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej realizowane będą poprzez przyznanie stypendiów województwa śląskiego. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów województwa śląskiego określają Zasady i tryb przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach niniejszego Programu.
I.       Cele Programu
1. Zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży.
2. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach, itp.).
3. Wspomaganie możliwości stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
4. Promowanie i wspieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
5. Stwarzanie możliwości międzynarodowej współpracy młodzieży w dziedzinie edukacji.
II.       Adresaci Programu
Adresatami Programu są uczniowie kształcący się w szkołach ponadpodstawowych zamieszkali na terenie województwa śląskiego.
III.       Spodziewane efekty
1. Wzrost aktywności edukacyjnej młodzieży.
2. Wzrost motywacji młodzieży do indywidualnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
3. Wzrost zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.
IV.       Okres obowiązywania Programu
Program obowiązuje od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.
V.       Realizator Programu
Za realizację Programu odpowiada Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

