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Poz. 2814
UCHWAŁA NR VI/55/2015
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice
Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Pietrowice Wielkie po przyjęciu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
w Gminie Pietrowice Wielkie, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Pietrowice
Wielkie Nr XXXIX/418/2010 z dnia 5 listopada 2010r uchwala, co następuje:
§ 1. § 1 Przyjąć Regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice
Wielkie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Joachim Marcinek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 2814

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29.04.2015
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
W GMINIE PIETROWICE WIELKIE
§1
1. Nagrody za osiągnięcia w nauce są indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym
oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i
możliwości.
2. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.
§2
1. Nagroda za osiągnięcia w nauce może być przyznana zamieszkałemu na terenie Gminy
Pietrowice Wielkie uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który w półroczu
poprzedzającym jego przyznanie uzyskał odpowiednio:
1) średnią ocen co najmniej 5,10 z przedmiotów obowiązkowych oraz najwyższą ocenę z
zachowania, lub
2) średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów obowiązkowych, co najmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania i tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu
wojewódzkim.
2. Nagroda za osiągnięcia w nauce może być przyznana także zamieszkałemu na terenie Gminy
Pietrowice Wielkie uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń w półroczu poprzedzającym
jego przyznanie uzyskał:
1) średnią ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych oraz najwyższą ocenę z
zachowania, lub
2) średnią ocen co najmniej 4,60 z przedmiotów obowiązkowych, co najmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania i tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu
wojewódzkim.
§3
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:
a) nauczyciel/wychowawca klasy,
b) dyrektor szkoły (zespołu szkół), do której uczęszcza uczeń,
c) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
d) pełnoletni uczeń,
e) nagroda może zostać także przyznana z wyłącznej inicjatywy Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.
2. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie (wówczas
oryginał do wglądu):
a) świadectwo szkolne;
b) potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2
pkt. 2, w danym roku szkolnym.
3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie w terminie do dnia 10 lipca danego
roku kalendarzowego.
4. Wniosek powinien dotyczyć wyników i osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku
szkolnym.
5. Wnioski o przyznanie nagrody pozostawione zostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:
a) nie spełniają wymogów merytorycznych określonych w § 2;
b) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone wymagane dokumenty;
c) zostaną złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
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§4
1. Nagrody za osiągnięcia w nauce przyznaje się raz w roku.
2. Aktu wręczenia nagród dokona Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.
3. Wartość nagród ustalana jest każdorazowo i zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie Gminy Pietrowice Wielkie oraz ilości przyznanych nagród w danym roku.
4. O przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekunów
niepełnoletniego ucznia.
§5
Dokumentację związaną z przyznaniem nagród gromadzi Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.

