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UCHWAŁA NR XLVI/322/18
RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych
i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych
i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu
Edward Krzysztofiak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/322/18
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 25 maja 2018 r.
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół
podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, zwanych dalej „Uczniami” za wysokie wyniki w nauce
oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne.
§ 2. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) wysokie wyniki w nauce określone średnią ocen za dany rok szkolny w wysokości maksymalnie do
500,00 zł;
2) szczególne osiągnięcia edukacyjne w konkursach przedmiotowych uzyskane w bieżącym roku szkolnym
w wysokości maksymalnie do 2000,00 zł.
§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o nagrodę za wysokie wyniki w nauce przysługuje Uczniom, którzy w roku
szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 5,3 oraz wzorową ocenę z zachowania.
2. Prawo do ubiegania się o nagrodę za szczególne osiągnięcia edukacyjne przysługuje Uczniom –
laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty.
3. W roku szkolnym dla danej osoby może być przyznana wyłącznie jedna nagroda.
§ 4. Wysokość przyznanej nagrody uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych
na ten cel w budżecie Gminy Niedźwiedź na dany rok budżetowy.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody, składają dyrektorzy szkół, o których mowa w § 1 w terminie do
dnia 15 czerwca każdego roku.
2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do Wójta Gminy Niedźwiedź.
3. Wniosek powinien być umotywowany i zawierać opis osiągnięć.
4. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną
za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania
nagrody, tj. kserokopię z dziennika nauki, dyplom lub zaświadczenie, a także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku ze złożonym wnioskiem.
5. Wzór wniosku o przyznanie „Nagrody dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich
z terenu gminy Niedźwiedź za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne” określa załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 6. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest jednoznaczne z jej przyznaniem.
2. Rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie nagrody dokonuje Komisja Oświaty, Kultury, Opieki
Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Niedźwiedź, zwana dalej „Komisją”.
3. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody, Komisja wzywa wnioskodawcę do
uzupełnienia braków wniosku w terminie 3 dni od dnia wezwania.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenie wniosku po terminie;
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
3) nie usunięcia w terminie stwierdzonych w nich braków formalnych.
5. Wójt Gminy Niedźwiedź informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. Wnioski
Niedźwiedź.

spełniające wymogi formalne, Komisja wraz z oceną przedkłada Wójtowi Gminy

2. Wójt Gminy Niedźwiedź w drodze zarządzenia przyznaje nagrodę ustalając jej wysokość, albo odmawia
przyznania nagrody.
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§ 8. 1. Nagrody wypłacane są jednorazowo w formie pieniężnej bezpośrednio po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
2. Nagrody wypłacane są w kasie Urzędu Gminy Niedźwiedź bądź zostaną przekazane na wskazany
rachunek bankowy.
§ 9. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiedź.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wszelkie wątpliwości wynikające
w związku z prowadzonym postępowaniem, rozstrzyga Wójt Gminy Niedźwiedź.
Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania nagród
dla Uczniów z gminy Niedźwiedź
za wysokie wyniki w nauce
i szczególne osiągnięcia edukacyjne
Wniosek o przyznanie nagrody za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
1. Pełna nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, e-mail.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. Dane osobowe kandydata do nagrody (imię i nazwisko, adres, miejsce i data urodzenia kandydata, klasa,
średnia ocen, ocena z zachowania).
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….…
…………………………………………………………………………………………
3. Informacja o osiągnięciu (osiągnięciach) za które ma być przyznana nagroda (wysokie wyniki w nauce /
szczególne osiągnięcia edukacyjne*)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………
4. Umotywowanie wniosku zawierające wskazanie znaczenia osiągnięcia (osiągnięć).
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………..……..……………………………
(Data i podpis osoby upoważnionej)
*niepotrzebne skreślić
Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcie wyników uprawniających do ubiegania się
o nagrodę):
………..– stanowiący/stanowiące* załącznik nr ……… do niniejszego wniosku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
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- przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem Nagrody
Wójta Gminy Niedźwiedź za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM 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);
- przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu Nagrody Wójta Gminy Niedźwiedź.
………..…….…………………………………...
(podpis kandydata do nagrody lub opiekuna prawnego)
I. Informacja na temat poprawności wniosku pod względem formalno-merytorycznym:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….

……………………………

(data sporządzenia informacji)

( podpis)

II. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia;
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………
(data wydania opinii)
*niepotrzebne skreślić

…………………………………..
(podpis przewodniczącego Komisji)

