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Poz. 3952
UCHWAŁA NR XLVII/508/18
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) w związku z uchwałą Nr XLVI/502/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim”, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z przyznaniem nagrody stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim”
(Dz. Urz. Woj. Małop. 2012 r. poz. 2195 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/508/18
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 maja 2018 r.
„Regulamin przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim”
I.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nagroda udzielana jest ze środków finansowych budżetu Gminy Oświęcim.
2. Nagrodę przyznaje się na zakończenie roku szkolnego, za okres jednego roku szkolnego.

3. Przyznana nagroda ma na celu wspieranie oraz promowanie uzdolnionych uczniów posiadających
wysokie wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.
II.

Zasady przyznawania nagrody za wyniki w nauce

§ 2. 1. Nagrodę za wyniki w nauce przyznaje się uczniom klas IV - VIII szkół podstawowych oraz
uczniom klas gimnazjalnych.
2. Wysokość nagrody za wyniki w nauce wynosi:
1) dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 150,00 zł;
2) dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – 300,00 zł.
§ 3. Nagrodę za wyniki w nauce może otrzymać uczeń:
1) klasy IV - VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej przyznanie
nagrody uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania powyżej 5,4 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania;
2) klasy gimnazjalnej, który w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej przyznanie nagrody uzyskał
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania powyżej 5,15 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
§ 4. 1. Nagrodę za wyniki w nauce może uzyskać także uczeń ostatniej klasy, który spełnia łącznie
następujące warunki:
2) uzyskał co najmniej 90 procent punktów z każdej części egzaminu na zakończenie nauki w szkole;
3) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 1 wynosi 300,00 zł.
III.

Zasady udzielania nagród za wybitne osiągnięcia edukacyjne

§ 5. 1. Nagrodę za wybitne osiągnięcia edukacyjne przyznaje się uczniom klas IV-VIII szkół
podstawowych oraz uczniom klas gimnazjalnych.
2. Nagrodę za wybitne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, w zawodach wiedzy o zasięgu
co najmniej wojewódzkim organizowanych/współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
lub organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły we współpracy z Małopolskim
Kuratorem Oświaty;
2) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 4,75;
3) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Wysokość nagrody za osiągnięcia w dziedzinie nauki wynosi 200,00 zł.
IV.

Zasady udzielania nagród za osiągnięcia sportowe
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§ 6. 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom klas IV-VIII gminnych szkół
podstawowych oraz uczniom klas gimnazjalnych.
2. Nagrodę za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych (w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych)
na szczeblu co najmniej powiatowym organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, jednostki
samorządu terytorialnego, gminne związki sportowe, lub został powołany do wojewódzkiej kadry
młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu;
2) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 4,0;
3) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Wysokość nagrody za osiągnięcia sportowe wynosi do 200,00 zł.
V.

Zasady udzielania nagród za osiągniecia artystyczne

§ 7. 1. Nagrodę za osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz
uczniom klas gimnazjalnych.
2. Nagrodę za osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zajął I, II lub III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
2) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 4,0;
3) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Wysokość nagrody za osiągnięcia artystyczne wynosi do 200,00 zł.
VI.

Inne postanowienia

§ 8. Uczeń może mieć przyznaną równocześnie nagrodę za wyniki w nauce, za inne osiągnięcia
edukacyjne, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia artystyczne.
§ 9. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Oświęcim po zaopiniowaniu wniosków przez powołaną
zarządzeniem Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Urzędu Gminy Oświęcim, przedstawiciel Rady Gminy
Oświęcim, przedstawiciel Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.
§ 10. Decyzję o przyznaniu nagrody wydaje Wójt Gminy Oświęcim po otrzymaniu protokołu, o którym
mowa w § 12 ust. 2.
§ 11. 1. Wniosek o przyznanie nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia wypełnia wychowawca
ucznia w terminie trzech dni roboczych od dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
3. Do wniosku o przyznanie nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia wychowawca załącza
oświadczenie opiekuna prawnego ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z przyznaniem nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Do wniosku o przyznanie nagrody za inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne
wychowawca załącza odpowiednio:
1) potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie;
2) informację trenera w przypadku nagrody za osiągnięcia sportowe;
3) informację opiekuna w przypadku nagrody za osiągnięcia artystyczne.
5. Wypełniony wniosek wraz załącznikami wychowawca niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły.
6. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i składa je wraz z załącznikami na dzienniku podawczym
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim w terminie do pięciu dni roboczych od dnia
zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.
§ 12. 1. Komisja weryfikuje wnioski w ciągu 14 dni od dnia, w którym upłynął termin ich składania.
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2. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej Komisja sporządza protokół, który zawiera:
1) datę i miejsce posiedzenia Komisji;
2) skład imienny Komisji wraz z podaniem funkcji jej członków;
3) liczbę złożonych wniosków;
4) liczbę pozytywnie zweryfikowanych wniosków;
5) liczbę wniosków odrzuconych;
6) imienny wykaz uczniów, którym przyznano nagrodę z podaniem jej kwoty;
7) podpisy członków Komisji.
3. Protokół sporządza się oddzielnie dla każdego rocznika.
4. Protokół przekazywany jest niezwłocznie przez Przewodniczącego Komisji Wójtowi Gminy Oświęcim.
5. Protokół jest podstawą do wydania decyzji o wypłacie nagrody.
§ 13. 1. Nagroda wypłacana jest przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim
do końca następnego miesiąca po posiedzeniu Komisji.
2. Do odbioru nagrody upoważnieni są prawni opiekunowie ucznia, który ją otrzymuje.
3. Od decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody nie przysługuje odwołanie.
4. Lista uczniów danej szkoły, którym Wójt Gminy Oświęcim przyznał nagrodę, podlega ogłoszeniu
na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 3952

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/508/18
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 maja 2018 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
ZA WYNIKI W NAUCE* LUB INNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE*, SPORTOWE*,
ARTYSTYCZNE*
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OŚWIĘCIM
1. Nazwisko i imię ucznia: ................................................................................................................
2. Nazwa szkoły: ...........……………………………………………………………………………………
3. Klasa: …………………………………………………………………………………………………….
4. Średnia ocen uzyskana w klasyfikacji rocznej: ………………………………………………………....
5. Ocena zachowania: ………………………………………………………………………………………
6. Dziedzina osiągnięć ucznia (edukacyjne/dyscyplina sportu/artystyczne): ………….…………………..
........…………………………………………………………………………………………………………
7. Uzasadnienie wniosku – opis osiągnięć ucznia:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
1) ………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………
miejscowość i data

..…………………................………………………
czytelny podpis wychowawcy - wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
9. Opinia dyrektora:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………
pieczątka szkoły

…...…….………………………………………
data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/508/18
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 maja 2018 r.
Oświadczenie opiekuna prawnego ucznia
Ogólna klauzula informacyjna
W związku ze zgłoszeniem mojego syna/córki
……………………………………………....................………….…………..,
imię i nazwisko dziecka
ucznia Szkoły Podstawowej w ………………………………….………….. do nagrody za wyniki
w nauce*/inne osiągnięcia w dziedzinie nauki*, sportu*, artystyczne*,
na podstawie art. 7 RODO1 oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, danych osobowych mojego
dziecka zawartych we wniosku o przyznanie w/w nagrody w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia
wniosku, złożonego zgodnie z Uchwałą Nr ……….. Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. oraz
ewentualnego przyznania tejże nagrody.
………………………………
miejscowość, data

………………………………………………..........
podpis opiekunów prawnych ucznia

* niepotrzebne skreślić
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
1

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1)

administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim;

2)

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody jako opiekuna prawnego zainteresowanego, w celu przeprowadzenia procedury
rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody za wyniki w nauce/inne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu,
artystyczne złożonego zgodnie z Uchwałą Nr .......... Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. oraz
ewentualnego przyznania nagrody;

5)

dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnej archiwizacji zgodnie z procedurą
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim;

7)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
mailowy cuw@cuw.gminaoswiecim.pl;

8)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
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podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem
procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody złożonego zgodnie z Uchwałą Nr .......... Rady
Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. oraz ewentualnego przyznania tejże nagrody;

10)

dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski

