
Uchwała Nr XXIX/265/09 

Rady Miejskiej w Głubczycach 

 

z dnia 17 lutego 2009 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 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska w Głubczycach uchwala, 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. 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 co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

 

§ 3.1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

- nagroda pieniężna I stopnia, 

- nagroda pieniężna II stopnia, 

- nagroda pieniężna III stopnia, 

- 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  miejsca I - X w konkursach ogólnopolskich: 

(Kangur, Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki); 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie tytułu laureata  lub miejsca  I – III  konkursu wojewódzkiego organizowanego 

przez  instytucje kultury o zasięgu wojewódzkim, 

b) uzyskanie tytułu laureata w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez  instytucje 

kultury; 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie tytułu medalisty  lub miejsca  I – III  finałów wojewódzkich zawodów 

organizowanych przez  Opolskiego Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS, 

b) uzyskanie tytułu medalisty lub miejsca  I – III  finałów wojewódzkich, krajowych, 

międzynarodowych zawodów organizowanych przez ogólnopolską federację lub związek 

sportowy w danej dziedzinie 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 XI - XX w konkursach ogólnopolskich: 

(Kangur, Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki); 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie wyróżnienia  lub miejsca IV - VI  konkursu wojewódzkiego organizowanego przez  

instytucje kultury o zasięgu wojewódzkim, 

b)  uzyskanie wyróżnienia lub miejsca IV - VI  w konkursach ogólnopolskich organizowanego 

przez  instytucje kultury; 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie miejsca  IV – VI  finałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez  

Opolskiego Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS, 



b) uzyskanie miejsca  IV – VI  finałów wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych  

zawodów organizowanych przez ogólnopolską federację lub związek sportowy w danej dziedzinie 

sportu. 

3. Nagroda III stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) zakwalifikowanie się do konkursu  wojewódzkiego lub za zajęcie miejsca I - III 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 o zasięgu regionalnym organizowanych przez 

instytucje samorządowe, organizacje i instytucje rządowe; 

2) w kategorii kultura: 

uzyskanie tytułu laureata  lub miejsca I - III konkursu powiatowego organizowanego przez  

instytucje kultury o zasięgu regionalnym lub powiatowym, instytucje samorządowe, organizacje o 

zasięgu regionalnym lub powiatowym; 

3) w kategorii sport: 

uzyskanie I miejsca w finałach zawodów powiatowych organizowanych przez instytucje i 

organizacje sportowe o zasięgu regionalnym lub powiatowym. 

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

oceny osiągnięć ucznia. 

5. Nagrody rzeczowe przyznawane będą za zajęcie miejsca od I do III w grach zespołowych na 

szczeblu wojewódzkim.  

 

§ 5.1. Nagroda przyznawana jest  przez Burmistrza. 

2. Przyznanie nagrody  jest poprzedzone zaopiniowaniem wniosków przez komisję nagród 

powołaną przez Burmistrza. 

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) dyplomy lub inne dokumenty (kserokopie) potwierdzające 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 Głubczycach w terminie do 31 maja. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 

2008 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 


