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Harmonogram działań rozwojowych powstał w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek
samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów – II etap”
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem
Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –
EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH (HDR)
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: miasto Katowice
Cel: uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty skierowanej do uczniów zdolnych
Obszar: wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych
Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych przez organ prowadzący powinno mieć charakter systematyczny i zorganizowany, a nie incydentalny, uwzględniający
potrzeby i możliwości lokalnej społeczności. Istotne jest, aby opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi wspierała ich rozwój zainteresowań i uzdolnień.
W związku z tym kluczowe jest diagnozowanie potrzeb w tym zakresie oraz dostosowywanie podejmowanych działań. Warto, aby organ prowadzący
implementował wybrane narzędzia i rozwiązania adekwatne do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, w tym posiadanych zasobów kadrowych, organizacyjnych,
materialnych i in.
Zadanie: programy stypendialne dla uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych
Narzędzia i rozwiązania zarządcze:
Stworzenie programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Udostępnianie informacji o stypendiach zewnętrznych: ministerialnych, fundowanych
przez fundacje i stowarzyszenia lub inne instytucje
Rekomendowane narzędzia i rozwiązania wspierające personalny rozwój organizacji:
Coaching indywidualny i grupowy, szereg aktywności związanych z partycypacją w sprawie programów stypendialnych na rzecz uczniów zdolnych, w tym:
konsultacje w sprawie zbudowania ankiety zbierającej opinie uczniów zdolnych na temat preferowanych form nagradzania za osiągnięcia, opracowanie
i wdrożenie lokalnego systemu wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych we współpracy z dyrektorami szkół, przedszkolami, rodzicami, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury, ośrodkami sportu i innymi lokalnymi instytucjami, tworzenie lokalnych
programów wpływających na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów.
Czas realizacji zadania: 1 października 2019–30 marca 2021 (wręczenie nagród) i kontynuacja Nagrody Prezydenta w kolejnych latach

Lp.

Działanie

Sposoby realizacji i uwagi

Terminy

1.

Spotkanie dot. wprowadzania
zmiany – spotkanie o charakterze
miniszkolenia, doradztwa
i konsultacji dla głównych
inicjatorów planowanej zmiany
rozwojowej dotyczącej
programów stypendialnych dla
uczniów zdolnych. Analiza
dotychczasowych praktyk oraz
ich efektywności, w tym
aktualnych możliwości w zakresie
kontynuowania
Zbudowanie ankiety badawczej
zbierającej opinie uczniów
zdolnych nt. preferowanych
przez nich samych form
gratyfikacji uzdolnień
Przeprowadzenie diagnozy
potrzeb wśród uzdolnionej
młodzieży z katowickich szkół
dotyczącej innych niż finansowa
form nagradzania i
uhonorowania ich osiągnięć
z wykorzystaniem formularza
ankiety
Opracowanie wyników ankiet,
analiza i opracowanie wniosków
będących wskazówkami do
nowego Regulaminu Programu

Miniszkolenie, doradztwo stacjonarne,
konsultacje.
Coaching indywidualny

10–11 lipca 2019

Spotkanie robocze Kierownika Referatu
Organizacji, Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Wydział Edukacji i Sportu
Urząd Miasta Katowice z doradcami JST

13–14 sierpnia 2019

Przekazanie mailowo ankiet do uczniów
ubiegających się w tym roku szkolnym
o „Stypendium Prymus”, a także
uczestników projektu „Uniwersytet
Najlepszych”

1–15 września 2019

Spotkanie robocze zespołu – zebranie
nadesłanych odpowiedzi zwrotnych

16–30 września 2019

2.

3.

4.

Zasoby (ludzie,
miejsce, czas…)
Doradca ds. rozwoju
personalnego
organizacji i doradca
ds. narzędzi i
rozwiązań
zarządczych
Spotkanie w JST;
siedziba UM
Katowice, lipiec 2019

Osoba
odpowiedzialna
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

Pracownicy Wydz.
Oświaty, doradcy JST
Spotkanie w JST;
siedziba UM
Katowice
Pracownicy Wydz.
Edukacji i Sportu UM
Katowice

Magdalena
Floriańska

Wyznaczeni
pracownicy Wydz.
Edukacji i Sportu UM
Katowice

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

Magdalena
Floriańska

Stypendialnego dla Zdolnych
Uczniów
5.

Przygotowanie nowego
Regulaminu dotyczącego
Programu Stypendialnego dla
Zdolnych Uczniów
uwzględniającego wyniki ankiet

Spotkanie robocze zespołu Wydz.
Edukacji i Sportu UM Katowice – burza
mózgów, dyskusja moderowana.
Nagrody Prezydenta Miasta dla
utalentowanych dzieci i młodzieży
przyznawane przez kapitułę konkursową
Opiniowanie projektu uchwały przez
Komisję Edukacji i Komisję Budżetową,
glosowanie podczas sesji Rady Miasta
Publikacja uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego

do 31 października 2019

Wyznaczeni
pracownicy Wydz.
Edukacji i Sportu UM
Katowice

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

do 30 listopada 2019

Rada Miasta
Katowice

ok. 14 dni od podjęcia
uchwały

Urząd Wojewódzki

Wydział Edukacji
i Sportu przy
Współpracy
Wydziału Promocji
i Wydziału
Komunikacji
Społecznej
Wydział Edukacji
i Sportu

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska
Osoba
odpowiedzialna
za publikacje w
dzienniku
urzędowym
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

6.

Podjęcie uchwały dot. Nagrody
MPK

7.

Podanie do publicznej informacji
założeń Programu

8.

Działania Promocyjne.
Rozpropagowanie informacji
o założeniach Programu wśród
mieszkańców Katowic

Akcja promocyjna z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, strony
internetowej, lokalnych mediów

od grudnia 2019 –
działania o charakterze
ciągłym

9.

Nabór wniosków wg. ustalonego
terminu

Przyjmowanie i rejestracja wniosków

do 15 września 2020

Wyróżnienie i zaproszenie
poszczególnych osób do kapituły
konkursowej przez Prezydenta Miasta
Katowice

do 31 października 2020

10. Powołanie członków Kapituły
Konkursowej składająca się
z autorytetów, ekspertów
w poszczególnych obszarach, tj.:

Zarządzenie
Prezydenta Miasta

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

- nauki ścisłe,
- nauki humanistyczne,
- języki obce,
- przedsiębiorczość,
- kompetencje społeczne
i obywatelskie,
- kultura i sztuka,
- edukacja regionalna,
- sport.

Kapituła Konkursowa wskazana przez
Prezydenta wybierałaby w oparciu
o stworzony regulamin uczniów, którzy
w poszczególnych dziedzinach osiągnęli
znaczące sukcesy, rozwinęli talenty,
wykazali się ponadprzeciętną
aktywnością. Celem programu będzie
odejście od systemu stypendialnego
opierającego się na kryteriach twardych
jakimi w aktualnie funkcjonującym
programie stypendialnym „Prymus” są
średnia ocen i uzyskanie tytułu laureata,
bądź finalisty konkursu przedmiotowego,
na rzecz kryteriów miękkich tj. projekt
badawczy, artykuł naukowy, działalność
społeczna, sukcesy artystyczne lub
sportowe itp.
Uzasadnienie:
Uhonorowanie sukcesów szkolnych
uczniów odbywa się w naszym Mieście
również za pośrednictwem programów
stypendialnych marszałka województwa
śląskiego czy stypendiów Prezesa Rady
Ministrów, natomiast brak jest formuły
pozwalającej na uhonorowanie
najbardziej twórczych, kreatywnych,
będących inspiracją dla innych
i wykraczających swoją aktywnością poza
szkolne mury jednostek. Stąd potrzeba
zainicjowania nowatorskich, bardziej
atrakcyjnych działań w obszarze

wspierania najbardziej utalentowanych
uczniów. Uroczyste wręczenie nagród
odbywałoby się corocznie podczas
Śląskiego Festiwalu Nauki. Szacunkowa
wysokość przyznanej nagrody dla
jednego ucznia 10 000–20 000 zł
(16 nagród: 8 kategorii tematycznych
w 2 grupach wiekowych)
Analiza wniosków i wybór laureatów

do końca stycznia 2021

Kapituła Konkursowa

12. Uroczyste wręczenie laurów
podczas Śląskiego Festiwalu
Nauki
13. Kontynuacja programu
w kolejnych latach

Uroczysta gala z udziałem laureatów

marzec 2021

Prezydent Miasta
Katowice

Działania jw.

Wszyscy realizatorzy
programu

14. Zainicjowanie prac nad
skonstruowaniem „Karty dla
Bystrzaka” – na wzór karty
mieszkańca, będącej systemem
ulg i korzyści dla najzdolniejszych
katowickich uczniów – zniżki
w instytucjach kultury, wejścia na
baseny, do klubów itp.

Konsultacje międzywydziałowe w celu
opracowania rodzajów i zakresu zniżek
dla zdolnych uczniów, a także sposobu
wyłaniania beneficjentów Programu

Terminy jw. w kolejnych
latach szkolnych z
zachowaniem terminu
aplikowania o przyznanie
nagrody do dnia 15
września danego roku
oraz wręczania laurów
podczas Śląskiego
Festiwalu Nauki
marzec 2021 r.

11. Rozpatrzenie wniosków

Wydział Edukacji i
Sportu, Wydział
Kultury, Wydział
Polityki Społecznej,
Wydział Promocji,
Wydział Komunikacji
Społecznej

Członkowie
kapituły
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

15

Opracowanie regulaminu „Karty
dla Bystrzaka"

16

Podanie do publicznej informacji
dokumentu wdrażającego
projekt (regulamin)

17. Wdrożenie karty od roku
szkolnego 2021/2022

Przygotowanie dokumentu
wprowadzającego projekt – zarządzenie
PMK
Publikacja aktu prawnego w BIP

czerwiec 2021

Wydział Edukacji
i Sportu

czerwiec 2021

Urząd Miasta
Katowice

Realizacja programu zgodnie z przyjętym
regulaminem

wrzesień 2021

Wydział Edukacji
i Sportu

Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska
Pracownicy
odpowiedzialni
za publikację
Grażyna Burek,
Magdalena
Floriańska

Sposoby monitorowania HDR
Numer
działania

Miernik

Wskaźnik

Sposoby dokumentowania

1–2

Ilość wizyt doradców

2 spotkania

Notatki ze spotkań

2

Ilość ankiet

1

Formularz ankiety

3

Zbiorcza wysyłka ankiet

1 e-mail

Wiadomość elektroniczna

4

Ilość dokumentów zawierających wnioski z badania

1

Raport z badania

5

Regulamin nowego programu dla uczniów zdolnych

1

Dokument regulaminu

6

Uchwała Rady Miasta

1 komisja, 1 sesja

Protokół z sesji RM

7

Opublikowanie uchwały

1

Wyciąg z Dziennika Urzędowego Województwa
Śląskiego

8

Kampania informacyjno-promocyjna

1

Wykaz publikacji, artykułów, programów, stron
internetowych informujących o projekcie

9

Liczba ogłoszeń i naborów wniosków

1

Rejestr wniosków

10

Lista członków kapituły konkursowej

1

Dokument

11

Liczba spotkań w celu analizy wniosków i wyboru laureatów

1

Dokument z wykazem laureatów

12

Liczba uroczystości – gala wręczenia nagród

1

Fotorelacja

13

Jw. od pkt 8–12

Jw. od pkt 8–12

Jw. od pkt 8–12

14

Ilość spotkań konsultacyjnych

Wg potrzeb (min. 3)

Protokoły ze spotkań

15

Regulamin programu

Karta informacyjna
sprawy przedkładanej
PMK

Dokument

16

Pojawienie się regulaminu w BIP

1

Zarządzenie PMK na stronie

16

Zainicjowanie wdrożenia „Karty Bystrzaka”

Liczba wydanych kart
– wg potrzeb

Zestawienie wydanych kart

Prezentacja rozwiązań przyjętych w HDR: w formie dobrej praktyki

