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1. Dane organizacji pożytku publicznego 

  

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych  

15-950 Białystok ul. Brukowa 2 

Woj. podlaskie 

Wpisane do KRS pod numerem 0000261095 

Nr regon 200103478 

 

 

Skład zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych na dzień 

31.12.2010 

 

Przewodnicząca                                     Violetta Karolska 

Zastępca Przewodniczącej                      Sławomir Kalisz 

Skarbnik                                                  Agnieszka Sałaj 

Sekretarz                                                 Sylwia Naumczuk 

Członek Zarządu                                    Ireneusz Bujnowski 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej  

 

Sławomir Żuber - przewodniczący 

Anna Opalińska 

Dorota Klimczuk 

 

     Celem statutowym stowarzyszenia jest: 

- opieka nad zdolnymi oraz wspieranie ich rozwoju 

- tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień 

- tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

środowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi województwa podlaskiego, 

pomiędzy dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół, w 

celu skutecznego wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych województwa 

podlaskiego 

- upowszechnianie wśród członków stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w regionie 

idei nowatorstwa pedagogicznego 

-pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego szkolenia 

zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela 

- nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również na drodze fundowania 

stypendiów 

- wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych 

inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci, 

młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, a w szczególności: 



A. projektowanie i wdrażanie zindywidualizowanych programów nauczania i wychowania 

oraz samodoskonalenia 

B. tworzenie szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją 

dydaktyczną i wychowawczą 

C. wypracowanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli i form 

współpracy z innymi nauczycielami w kraju i za granicą 

D. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i 

szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych, nowatorskich 

projektach i przedsięwzięciach 

E. prowadzenie ewaluacji działań i upowszechnianie dorobku w publikacjach i 

wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych 

 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych jest niezależną organizacją 

pozarządową, apolityczną, nie nastawioną na zysk, opierającą swoją działalność przede 

wszystkim na społecznej pracy członków, działaczy i sympatyków stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r 

-prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r  

– o działalności pożytku publicznego. 

 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony 

 

 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez: 

- tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

środowiskami edukacyjnymi, miasteczek i wsi województwa podlaskiego, pomiędzy 

dyrektorami, nauczycielami uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół 

- opiekę nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju 

- wspieranie uczniów preferujących samodzielne zdobywanie wiedzy, prowadzących 

obserwacje i eksperymenty, przygotowujących się do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, podejmowanie ważnych społecznych działań łączących naukę na 

wszystkich poziomach edukacyjnych 

- zachęcanie uczniów przejawiających zainteresowania i pasje poznawcze, społeczne i 

umiejętności organizacyjne do pracy w prowadzonych przez stowarzyszenie kołach 

zainteresowań, do udziału w małych olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwa w 

obozach naukowych 

- upowszechnianie literatury, publikacji i opracowań naukowych 

-udział w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez 

Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie 

Nauczycieli Olimpijskich 

-nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli 

-upowszechnianie efektów pracy stowarzyszenia 

-działalność badawczą i naukową 

-badania wyników nauczania 

- inicjowanie różnych form wymiany doświadczeń 

 



Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych powstało przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w dniu 31 lipca 2006 z 

inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, którzy uważają za zasadna stałą współpracę nad 

udoskonalaniem nauczana i pracy uczniów o szczególnych potrzebach i możliwościach 

poznawczych, społecznych i organizacyjnych. Stowarzyszenie uzyskało statut Organizacji 

Pożytku Publicznego 28 sierpnia 2007.  

Stowarzyszenie liczyło w  2010 roku 68 członków.  

 

 

 

      Członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych podjęli  

od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku następujące działania wynikające z 

zadań zapisanych w statucie stowarzyszenia : 

 

 

1. VII Dni Tischnerowskie 

 

2. Szkolne Koło Teatralne  

 

3. Warsztaty olimpijskie z matematyki i informatyki 

 

4. Dni Fizyki i Astronomii 

 

5. Warsztaty z przedsiębiorczości 

 

6. Koło Młodych Przedsiębiorców 

 

7. Olimpijskie Koło Informatyczne dla Gimnazjalistów 

 

8. Humanistyczne, przyrodnicze, fizyczne, matematyczne i informatyczne warsztaty dla 

gimnazjalistów 

 

9. Warsztaty i Koło Informatyczne dla Licealistów  

 

10. Dni Informatyki 

 

11. Dzień Krajów Niemieckojęzycznych 

 

12. Olimpijskie Koło Wiedzy Technicznej 

 

13. Koło Matematyczne 

 

14. Obóz informatyczny „ Proserwy” dla utalentowanych uczniów liceów białostockich   

 

15. Narciarski obóz sportowy 

 

16. Rozwijanie kontaktów ze Stowarzyszeniami na Rzecz Uzdolnionych z innych 

regionów Polski 

 



17. Warsztaty dla nauczycieli mające na celu pogłębienie ich wiedzy na temat pracy z 

uczniem zdolnym 

 

18. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez wykładowców Politechniki 

Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku z wydziału fizyki i matematyki  

 

19. Wykłady naukowe dla uczniów, rodziców  

 

Wszystkie podjęte działania miały charakter cykliczny i były realizowane przez cały rok 

2010. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca  

                                                               Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych 

                                                                                         Violetta Karolska 

 


