
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/409/20 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie 

Miasta Bytomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, z późn. zm.) art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie 

Miasta Bytomia, zawarte w Regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia 

edukacyjne uczniów, pobierających naukę na terenie Miasta Bytomia, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 

określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mariusz Janas 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 3470



Załącznik do uchwały Nr XXVII/409/20 

Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania 

nagród Prezydenta Bytomia 

za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

pobierających naukę na terenie Miasta Bytomia 

1. Regulamin zawiera zasady przyznawania nagrody Prezydenta Bytomia oraz określa kryteria jej 

przyznawania. 

2. Nagroda jest indywidualna. 

3. Nagroda przyznawana jest uczniom pobierającym naukę na terenie Miasta Bytomia: 

1) od klasy IV szkoły podstawowej; 

2) szkół ponadpodstawowych; 

3) szkół artystycznych – od IV klasy szkoły podstawowej, 

4) szkół sportowych – od IV klasy szkoły podstawowej. 

4. Przyznawanie nagród jest zarządzone przez Prezydenta Bytomia. 

5. Nagroda  wynosi 500 zł brutto i jest wypłacana jednorazowo w postaci świadczenia pieniężnego lub 

nagrody rzeczowej o identycznej wartości. 

6. Nagrodę Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia może uzyskać uczeń, który uzyskał średnią ocen 

końcoworocznych – co najmniej 5,30 w szkole podstawowej w klasach IV-VI bądź 4,75 w klasach wyższych 

i szkołach ponadpodstawowych, a ponadto: 

1) w klasyfikacji rocznej nie osiągnął wyników poniżej oceny dostatecznej z poszczególnych przedmiotów; 

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu 

międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim bądź konkursu przedmiotowego organizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spaw oświaty i wychowania lub olimpiady, 

konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) albo 

3) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursów lub przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu 

międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, albo 

4) w przypadku ucznia szkoły sportowej – brał udział we współzawodnictwie sportowym, zgodnie 

z przepisami odpowiedniego związku sportowego, w zawodach rangi: ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, 

mistrzostw Polski, pucharu Polski, mistrzostw i pucharów świata lub Europy, igrzysk olimpijskich i innych 

zawodów interkontynentalnych. 

7. Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Bytomia są: 

1) pełnoletni uczeń; 

2) rodzic lub opiekun prawny. 

8. Wnioski należy składać do 30 czerwca danego roku szkolnego w Kancelarii Urzędu Miejskiego 

w Bytomiu. 

9. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na miejskiej stronie internetowej oraz w sekretariacie 

Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

10. Do wniosku należy dołączyć: 
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1) oryginał zaświadczenia ze szkoły o wynikach klasyfikacji końcoworocznej, zawierającej wykaz ocen 

z poszczególnych przedmiotów; 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w bieżącym roku szkolnym, potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 

11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Nie odsyła się wniosków ani materiałów do nich dołączonych. 

13. Rozpatrywanie wniosków przebiega w dwóch etapach: 

1) weryfikacja wniosków; 

2) przedstawienie Prezydentowi Bytomia kandydatów oraz wybór kandydatów do nagrody. 

14. W pierwszym etapie rozpatrywania wniosków Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu 

dokonuje weryfikacji w postaci analizy formalnej wniosków. 

15. W drugim etapie rozpatrywania wniosków Prezydent Bytomia powołuje komisję w celu przedstawienia 

oraz wyboru kandydatów do nagrody i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi: 

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Bytomia; 

2) przedstawiciel Rady Miejskiej – członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

16. Prezydent Bytomia przyznaje lub odmawia przyznania nagrody w trybie decyzji administracyjnej, 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

17. O nagrodę można ubiegać się ponownie w kolejnych latach, po spełnieniu regulaminowych warunków. 

18. Nagroda Prezydenta Bytomia wręczana będzie nie później niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego, 

w którym została przyznana. 
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