
PROJEKT druk nr 47

WNIOSKODAWCA 
Burmistrz Głubczyc

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i kryteria przyznawania nagród uczniom uzdolnionym zamieszkałym na terenie 
Gminy Głubczyce. 

2. O uczniu zdolnym mówimy gdy mamy do czynienia z uczniem, który charakteryzuje się wyraźnymi 
osiągnięciami w jakiejś dziedzinie, gdy jego rezultaty są szczególnie dobre i wyróżniające, gdy wyprzedza innych 
w opanowywaniu różnych sprawności. 

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym w następujących 
kategoriach: 

1) nauka, 

2) kultura, 

3) sport, 

4) inne dokonania. 

2. Kandydatów do nagrody wyłania się spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających 
conajmniej dobrą ocenę z zachowania. 

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

- nagroda I stopnia - pieniężna, 

- nagroda II stopnia - pieniężna, 

- nagroda III stopnia- rzeczowa, 

- nagroda rzeczowa. 

§ 4. 1. Nagroda I stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) uzyskanie tytułu laureata przedmiotowego konkursu wojewódzkiego organizowanego przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty 

b) uzyskanie tytułu laureata lub I miejsca w przedmiotowych konkursach ogólnopolskich: (np. Kangur, 
Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki itp.) 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie tytułu laureata lub I miejsca w konkursie wojewódzkim organizowanym przez instytucje kultury 
o zasięgu wojewódzkim 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281.
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b) uzyskanie tytułu laureata w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez instytucje kultury 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie tytułu medalisty lub od I do III miejsca w finałach wojewódzkich zawodów organizowanych przez 
Opolskiego Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS 

b) uzyskanie tytułu medalisty lub od I do III miejsca finałów krajowych zawodów organizowanych przez 
ogólnopolską federację lub związek sportowy w danej dyscyplinie sportu 

2. Nagroda II stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) za uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego konkursu wojewódzkiego organizowanego przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty 

b) uzyskanie miejsca od II do IV w konkursach ogólnopolskich: (np. Kangur, Olimpus, Lwiątko, Konkurs 
Oxfordzki itp.) 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie od II do III miejsca w konkursie wojewódzkim organizowanym przez instytucje kultury o zasięgu 
wojewódzkim 

b) uzyskanie od II do III miejsca w konkursach ogólnopolskich organizowanego przez instytucje kultury . 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie od IV do VI miejsca finałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS, 

b) uzyskanie od IV do VI miejsca finałów krajowych zawodów organizowanych przez ogólnopolską federację 
lub związek sportowy w danej dyscyplinie sportu. 

3. Nagroda III stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) uzyskanie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego wiedzy w określonym zakresie lub za zajęcie pierwszego 
miejsca w powiatowym konkursie przedmiotowym lub konkursie o wiedzy w określonym zakresie 
organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach, 

b) osiągniecie tytułu laureata w konkursach wiedzy w określonym zakresie o zasięgu regionalnym 
organizowanych przez instytucje samorządowe, organizacje i instytucje rządowe. 

2) w kategorii kultura: uzyskanie tytułu laureata lub pierwszego miejsca konkursu powiatowego organizowanego 
przez instytucje kultury o zasięgu regionalnym lub powiatowym, instytucje samorządowe, organizacje 
o zasięgu regionalnym lub powiatowym. 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie od I do IV miejsca półfinałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS 

b) uzyskanie od I do III miejsca finałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez ogólnopolską 
federację lub związek sportowy w danej dyscyplinie sportu. 

4. W kategorii inne dokonania stopień nagrody ustalany będzie indywidualnie w zależności od oceny osiągnięć 
ucznia. 

5. Za zajęcie miejsca od I do III w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim przyznawane będą nagrody 
rzeczowe. 

6. Nagrody rzeczowe mogą być przyznawane indywidualnie w zależności od oceny osiągnięć ucznia. 

§ 5. 1. Nagroda przyznawana jest przez Burmistrza. 

2. Przyznanie nagrody jest poprzedzone zaopiniowaniem wniosków przez komisję nagród powołaną przez 
Burmistrza. 
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3. Ilość i wysokość nagród ustala corocznie Burmistrz w zależności od środków finansowych przyznanych na 
ten cel przez Radę Miejską. 

4. Nagrody wręczane są w dniu zakończenia roku szkolnego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
nagrody mogą być przyznane w innym terminie. 

§ 6. 1. Zgłaszanie kandydata do nagrody odbywa się w formie pisemnego wniosku. 

2. Do składania wniosków są uprawnione: 

1) Rady Pedagogiczne wspólnie z Radą Rodziców, 

2) Organizacje i instytucje kulturalno – oświatowe i sportowe. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata potwierdzone przez kierującego placówką z której wypływa wniosek, 

2) uzasadnienie, 

3) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym. 

4. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego” w Zarządzie 
Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycachw terminie do 31 maja. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/265/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Nagradzania 
Uczniów Uzdolnionych 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2012 roku. 
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