
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/217/16 

RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 22 września 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, będących mieszkańcami Gminy Pilchowice 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

§ 1. Zasady i tryb przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

będących mieszkańcami Gminy Pilchowice, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nagrody dla uzdolnionych uczniów wypłacane są w ramach środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Gminy Pilchowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Pilchowice. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Agata Mosiądz-Kramorz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 4849



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/217/16 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 22 września 2016 r. 

 

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY PILCHOWICE 

§ 1. Celem przyznawania nagród z tytułu wysokich wyników w nauce oraz osiągnięć naukowych, 

artystycznych, sportowych i społecznych jest docenianie i nagradzanie uczniów uzdolnionych, którzy 

wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami. 

§ 2. Nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy Pilchowice na wniosek dyrektora szkoły do której 

uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Pilchowice, zaopiniowany przez radę pedagogiczną placówki. 

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektor szkoły składa w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice  

w terminie do 15 czerwca danego roku. 

§ 4. Nagrody przyznawane są jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego uczniom klas IV-VI szkół 

podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych. 

§ 5. Nagroda Wójta Gminy Pilchowice z tytułu wysokich wyników w nauce może zostać przyznana 

uczniowi, który posiada średnią ocen minimum 5,5 i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

§ 6. 1. Nagroda Wójta Gminy Pilchowice z tytułu osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych 

i społecznych może zostać przyznana uczniowi, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) uzyskał tytuł laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim (zajął 

I-III miejsce) i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, 

b) zdobył medal zajmując I-III miejsce w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim  i posiada 

bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, 

c) zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o charakterze artystycznym, o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim  i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, 

d) zdobył medal lub nagrodę zajmując I-III miejsce w konkurencjach zespołowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim  i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, 

e) reprezentuje Gminę Pilchowice w konkursach, przeglądach, wystawach etc. na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim  i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, 

f) wykazuje się szczególną aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej, a także 

posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, 

nagroda zostanie przyznana za osiągnięcia o najwyższej randze. 

§ 7. Nagrody wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia. 

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać również stowarzyszenia, kluby, instytucje oraz 

organizacje sportowe i kulturalne w terminie do 15 czerwca danego roku. 

2. Wnioski składane przez organizacje wskazane w ust. 1 również powinny być zaopiniowane przez radę 

pedagogiczną danej placówki. 

3. Wójt Gminy Pilchowice może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu komisji. 

§ 9. Listę uczniów wyróżnionych nagrodami podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice. 
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