
Projekt

z dnia  12 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez Radca Prawny 
 Mateusz Prostko

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nagród dla najlepszych uczniów 
prowadzonych przez Gminę Miłoradz

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca n1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz po uchwaleniu Lokalnego programu wspierania 
edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Miłoradz (Dz. Urz. Woj. 
Pomor. z 2019 poz. …… Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Wójta Gminy Miłoradz „Najlepszy uczeń” za wybitne osiągnięcia w  nauce  
i sporcie dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miłoradz.

§ 2. Zasady przyznawania Nagrody Wójta Gminy Miłoradz „Najlepszy uczeń” określa Regulamin, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz

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

Przewodniczący Rady: Tomasz Żuchowski
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Załącznik do uchwały Nr ....................

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia....................2019 r.

REGULAMIN

określający zasady przyznawania nagrody „Najlepszy uczeń” dla wybitnych uczniów szkół 

Gminy Miłoradz

§ 1. Nagroda Wójta Gminy Miłoradz „Najlepszy uczeń” przyznawana jest wybitnym uczniom szkół 
gminnych.

§ 2. 1.  Kandydata do Nagrody Wójta przedstawia dyrektor danej szkoły, biorąc pod uwagę:

1) średnią ocen na świadectwie  z wyróżnieniem (średnia ocen rocznych powyżej 5,00),

2) co najmniej ocena bardzo dobra z zachowania

3) uczestnictwo i osiągnięcia  na  konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, lub zawodach sportowych  
w ostatnim roku szkolnym:

a) międzyszkolnym,

b) wojewódzkim,

c) krajowym,

d) międzynarodowym,

2. Każda szkoła zgłasza do 10 kandydatów.

§ 3. 1.  Wnioski do Nagrody Wójta dla najlepszego ucznia szkoły przygotowują wychowawcy wszystkich 
klas w szkole podczas zebrania zespołów nauczycielskich.

2. Podczas przygotowywania wniosków wychowawcy kierują się zasadami  punktacji:

1) punkty za świadectwo ukończenia  szkoły obliczane są  według  zasady  - średnia ocen x 20 , 

2) Zachowanie ocena pkt x 10 czyli wzorowe 6x10=60; bdb 5x10=50

3) punkty za   uczestnictwo i osiągnięcia  w konkursach  przedmiotowych i sportowych w danym roku 
szkolnym wg poniższej  tabeli:

Liczba punktówSzczebel 
(zakres terytorialny) Wyniki udział  

indywidualny
udział 

drużynowy
1 Międzyszkolny – konkursy 

przedmiotowe i Igrzyska 
Żuławskie 

lokata 1 3 1

2 Województwo – udział w 
konkursach przedmiotowych 
kuratoryjnych.

udział
finalista
laureat

5
10
15

3
8
10

3 krajowy i wyżej (konkursy 
rekomendowane przez 
MEN)

udział
finalista
laureat

10
20
25

8
18
23

4) Za inne wybitne osiągnięcia nie ujęte w tabeli szkolne komisje przygotowujące wnioski mogą przyznać 
dodatkowe punkty w skali od 1 do 10pkt.

3. Osiągnięta  liczba punktów przez ucznia jest sumą  punktów o, których mowa w ust. 2.

4. Przy sumowaniu punktów należy ograniczyć ilość branych pod uwagę konkursów na szczeblu 
międzyszkolnym do trzech (przedmiotowe i sportowe łącznie)
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§ 4. Nagrodę dla najlepszych uczniów Gminy Miłoradz przyznaje Wójt Gminy na podstawie złożonych 
wniosków przez szkoły.

§ 5. Nagroda Wójta Gminy Miłoradz ma charakter pieniężny i wynosi od 200 do 500zł  - w zależności od 
przeznaczonych środków na ten cel.

§ 6. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Miłoradz składają dyrektorzy szkół gminnych w terminie 
ustalonym z dyrektorami szkół wg załącznika do  niniejszego regulaminu.

§ 7. Nagrody i wyróżnienia wręczane są corocznie podczas uroczystych apeli podsumowujących rok 
szkolny.
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Załącznik do Regulaminu określającego zasady przyznawania nagrody „Najlepszy uczeń”

WNIOSEK  - NAJLEPSZY UCZEŃ SZKOŁY

(pieczątka szkoły)                                                                       Miłoradz, .................................

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………........…...

2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….

3. Miejsce zamieszkania z kodem pocztowym, telefon kontaktowy: ……………………..

………………………………………………………………………………………….…...

4. Numer PESEL: ………………………………………………………………………...….

5. Szkoła: …………………………………………………………………….......……….….

6. Średnia ocen  i zachowanie uzyskane na świadectwie szkoły:

Ocena Przyznane punkty
Średnia ocen
Zachowanie

7. Uczestnictwo i osiągnięcia  na  konkursach przedmiotowych i sportowych    w ostatnim roku szkolnym  
zgodnie z poniższą  tabelką:

Szczebel
(zakres 

terytorialny)
Dokładna nazwa  konkursu, olimpiady, osiągnięcia Lokata Przyznane 

punkty

8. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana ewentualna nagroda pieniężna z podaniem 
imienia i nazwiska właściciela rachunku:

………………………………………………………………………………………………

..........................................                                                                                                                           
(podpis dyrektora szkoły)
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Uzasadnienie

Promowanie młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce jest jednym
z podstawowych zadań Gminy w dziedzinie pomocy uczniom uzdolnionym, a przy tym ambitnym
i pracowitym. Nagradzanie wybitnych osiągnięć w nauce służyć ma motywacji uczniów do nauki oraz
wdrażaniu do zdrowej rywalizacji.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski
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