
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/285/2014 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice 

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody naukowe Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice. 

2. Tryb przyznawania nagród określa „Regulamin przyznawania nagród naukowych Rady Miejskiej 

w Wadowicach” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody naukowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/221/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 07.04.2009 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 

Zdzisław Szczur 
 
 
 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 maja 2014 r.

Poz. 2928



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/285/2014 

Rady Miejskiej w Wadowicach 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

I. Założenia ogólne 

1. Nagrody naukowe są formą motywacji uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i osiągania  

jak najlepszych wyników w nauce. 

2. Nagrody naukowe przyznawane są jednorazowo na koniec roku szkolnego i wypłacane w czerwcu. 

3. Nagrody naukowe mogą otrzymać uczniowie spełniający regulaminowe kryteria i uczęszczający  

do szkoły podstawowej lub gimnazjum na terenie Gminy Wadowice. 

4. Nauczyciele, którzy bezpośrednio przyczynili się do sukcesów swoich wychowanków zostają 

uhonorowani dyplomami uznania. 

5. Wnioski o przyznanie nagród naukowych wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia 

składają Komisji dyrektorzy szkół do dnia 10 czerwca każdego roku. 

6. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Wadowicach rozpatruje 

wnioski i przyznaje nagrody. 

II. Rodzaje przyznawanych nagród naukowych 

1. Nagrody dzieli się na: 

- nagrody I stopnia -  dla wielokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych 

ogłaszanych corocznie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów  

- nagrody II stopnia -  dla laureatów w/w konkursów 

- nagrody III stopnia -  dla wielokrotnych finalistów w/w konkursów 

- wyróżnienia -  dla finalistów w/w konkursów 

2. Wysokość nagród naukowych dla uczniów szkół podstawowych: 

- nagroda I stopnia  - nie może przekroczyć 75 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym 

- nagroda II stopnia  - nie może przekroczyć 50 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym 

- nagroda III stopnia - nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym 

- wyróżnienie - nie może przekroczyć 10 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym 

3. Wysokość nagród naukowych dla uczniów gimnazjów: 

- nagroda I stopnia  - nie może przekroczyć 150 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym 

- nagroda II stopnia  - nie może przekroczyć 100 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym 

- nagroda III stopnia - nie może przekroczyć 50 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym 

- wyróżnienie - nie może przekroczyć 10 % minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym 

4. Wysokość przyznawanych nagród zależy od ilości zgłoszonych wniosków oraz kwoty przeznaczonej na 

nagrody w budżecie Gminy Wadowice w danym roku budżetowym. 

III. Zasady przyznawania nagród naukowych 
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1. Nagrodę może uzyskać uczeń spełniający wszystkie poniższe kryteria: 

- udział w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych ogłaszanych corocznie 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

- średnia ocen w roku szkolnym, za który przyznawana jest nagroda, co najmniej 4,5. 

- dobra opinia w środowisku szkolnym, potwierdzona co najmniej „dobrą” oceną z zachowania. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wnioski nie spełniające powyższych kryteriów lub złożone po terminie nie są rozpatrywane. 

2. Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 

Zdzisław Szczur 
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Załącznik Nr 2 
 do Uchwały Nr XXIX/285/2014 

Rady Miejskiej w Wadowicach 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY NAUKOWEJ RADY MIEJKIEJ W WADOWICACH 
DANE OSOBOWE KANDYDATA 

 imię i nazwisko kandydata    

 imiona rodziców    

 PESEL    

 data i miejsce urodzenia    

 adres zamieszkania    

 telefon kontaktowy    

 szkoła, klasa    

 ocena z zachowania    

 średnia ocen    

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 

udział w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych ogłaszanych corocznie 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

 www.kuratorium.krakow.pl „konkursy przedmiotowe” 

 Laureat *    –   miejsce   ………  Finalista  * 

 przedmiot 

 nauczyciel 

 Laureat *   –   miejsce   ………  Finalista  * 

 przedmiot 

 nauczyciel 

 Laureat *   –   miejsce   ………  Finalista  * 

 przedmiot 

 nauczyciel 

 Laureat *   –   miejsce   ………  Finalista  * 

 przedmiot 

 nauczyciel 

* właściwe podkreślić 

Załączniki: 

Dyplom laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego (kopia) 

Dyplom finalisty konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego (kopia) 

data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 

Zdzisław Szczur 
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