
UCHWAŁA NR XXXI/232/2018
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/232/2018

Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Regulamin nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia

§ 1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

§ 2. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. 

§ 3. Kandydatów do nagrody wyłania się spośród uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Zębowice. 

§ 4. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach: 

1) Nauka;

2) Kultura;

3) Sport;

4) Inne dokonania wyróżniające uzdolnienia ucznia lub zespołu.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów do nagrody odbywa się w formie pisemnego wniosku, stanowiący załącznik do 
niniejszego Regulaminu.

§ 6. Zgłoszenie zawiera: 

1) dane kandydatów;

2) wniosek o przyznanie uczniowi nagrody wraz z uzasadnieniem;

3) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów w danym roku 
szkolnym;

4) podpis dyrektora szkoły lub innej instytucji zgłaszającej kandydatów.

§ 7. Do składania wniosku uprawnione są: 

1. Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców szkół.

2. Zarządy lub kierownictwo organizacji, instytucji kulturalno-oświatowych działających na terenie Gminy 
Zębowice.

§ 8. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia lub zespołu za wybitne 
osiągnięcia w kategorii ….” w Urzędzie Gminy w Zębowicach w terminie do dnia 31 maja danego roku, a w 
szczególnych przypadkach po tym terminie. 

§ 9. Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą:

1) Wójt jako Przewodniczący;

2) Zastępca Wójta;

3) Przewodniczący Rady Gminy w Zębowicach;

4) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy w Zębowicach

§ 10. Laureatów nagrody Kapituła wyłania w drodze tajnego głosowania. 

§ 11. Co roku przyznawana będzie jedna nagroda w każdej kategorii w wysokości ustalonej przez Kapitułę 
w ramach posiadanych środków na finansowanie oświaty. W przypadku nie przyznania nagrody w jednej 
z kategorii, Kapituła może przyznać dwie równorzędne nagrody w innych kategoriach. 

§ 12. Informacje o przyznanych nagrodach podawane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

§ 13. Wręczanie nagród odbywać się będzie na zakończenie roku szkolnego.
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Załącznik do Regulaminu

Wniosek o przyznanie uczniowi nagrody za wybitne osiągniecia

1. Imię (imiona) i nazwisko ucznia ..................................................................................................................

2. Adres zamieszkania......................................................................................................................................

3. Nazwa i adres szkoły.....................................................................................................................................

4. Klasa, do której uczeń uczęszcza .................................................................................................................

5. Przewidywana ocena zachowania ucznia w wyniku rocznej klasyfikacji .....................................................

6. Przewidywana średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych ustalona w wyniku rocznej klasyfikacji

..........................................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie (opis osiągnięć ucznia):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

8. Liczba załączników (potwierdzenie osiągnięć ucznia): ...............................................................................

.........................................................................................................................................................................

...............................                                                              ……………………………….....................…

Miejscowość, data                                                                Pieczątka i podpis osoby składającej wniosek
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