
UCHWAŁA NR XLII/392/18
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy
i zakresu tej pomocy, w tym nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art.18 ust.2  pkt  14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art.90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.) Rada Gminy Gnojnik  uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczających do szkół na 
terenie Gminy Gnojnik, formy i zakres tej pomocy, w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/392/18

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 11 października 2018 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy,
w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 
art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, określa się szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, 
zwane dalej Regulaminem.

2. Nagrody przyznawane będą za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia artystyczne.

3. Nagroda stanowić będzie wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe lub artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają 
wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) nagrodzie  – należy przez to rozumieć Nagroda Wójta Gminy Gnojnik;

2) finaliście – należy przez to rozumieć uczestnika,  który doszedł do ostatniego i decydującego

Etapu konkursu;

3) laureacie – należy przez to rozumieć tytuł nadany uczestnikowi konkursu przez organizatora.

Rozdział 2.
Forma realizacji Regulaminu

§ 3. Pomoc dzieciom i młodzieży , o której mowa w niniejszym Regulaminie realizowana Uczniom 
uzdolnionym z terenu gminy Gnojnik udziela się pomocy  w formie nagrody Wójta.

1. Nagrodę może otrzymać:

- dwóch uczniów ze szkoły liczącej do 140 uczniów,

- trzech uczniów ze szkoły liczącej 140 i więcej uczniów.

2. W przypadkach szczególnych organ prowadzący może zwiększyć limit nagród. Wniosek o zwiększenie 
limitu nagród wymaga szczegółowego uzasadnienia Dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Nagrodę Wójta może otrzymać uczeń spełniający następujące warunki:

a) jest laureatem  bądź finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub artystycznych

organizowanych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub

b) - osiągnął średnią ocen ponad  4,75  i co najmniej bardzo dobrą  ocenę zachowania,
- wykazuje wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej,

oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,

- osiągnął wysokie lokaty w konkursach gminnych i\lub powiatowych.

Szkoła typuje kandydatów do nagród  wójta biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności

spełnianie przez nich kryterium określonego w ppkt. a).

2. Oprócz warunków o których mowa w ust.1 uczeń powinien spełniać dodatkowo przynajmniej
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jeden z warunków wymienionych poniżej:

- być wyróżnionym za aktywną postawę i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska

lokalnego,
- pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.

Rozdział 3.
Zasady ubiegania się o nagrodę oraz warunki jej przyznawania

§ 4. Nagrodę przyznaje się za okres roku szkolnego.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Gnojnik występuje dyrektor szkoły, o której

mowa w niniejszym Programie.

2. Wniosek wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły, której uczniem jest kandydat do

nagrody.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Wnioski należy złożyć na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku

szkolnym w Urzędzie Gminy Gnojnik.

 

Rozdział 4.
Zakres i wysokość nagrody

§ 6. 1. Nagroda ma formę pieniężną.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa uchwała budżetowa na dany rok.

3. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę nagród planuje się na podstawie ilości  uczniów, których 
wyniki w nauce i inne osiągnięcia spełniają określone regulaminem kryteria.

4. Nagroda nie może być niższa niż 400,00 złotych.

§ 9. Wręczenie nagrody odbywa się   na uroczystej sesji Rady Gminy Gnojnik.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie i formie wymaganej do jej przyjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/392/18

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 11 października 2018 r. 

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Gnojnik

za rok szkolny...............

1. Dane osobowe kandydata:

a) imię i nazwisko…………………………………………………………….………

b) data i miejsce urodzenia ……………………………………………….………..

c) Nr PESEL ………………………………………………………………….………

d) Adres zamieszkania…………………………………………….…….................

e) imiona i nazwiska  rodziców (opiekunów prawnych)

………………………………………………………………………………………

f) nazwa szkoły………………………………………………………………………

g) klasa ……………………………………………………………………………….

2. Dane o dorobku kandydata do nagrody:

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

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

Średnia ocen z ostatniego /roku/    ……………………………….

Ocena z zachowania                      ……………………………….

3. Wnioskujący ……………………………………………………………………………….

4. Proponuje się przyznanie nagrody za:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Uzasadnienie wniosku :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

......................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

6. Opinia Komisji

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………...

(data i podpis przewodniczącego komisji)

                                                 DECYZJA WÓJTA GMINY GNOJNIK

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………...

(data i podpis Wójta Gminy Gnojnik)

…………………………, dnia ………………….

Uzasadnienie

I. Podjęcie uchwały stanowi element dostosowania lokalnych aktów prawnych do nowego ustroju szkolnego, który 
wymusił likwidację gimnazjów.

II. Doświadczenia dyrektorów szkół z pięcioletniego okresu funkcjonowania uchwały Nr XXVII/253/13 Rady 
Gminy Gnojnik z  dnia 10 września  2013r. wskazywały na potrzebę zweryfikowania niektórych jej zapisów, 
które odpowiadają następującym złożeniom:

1. Stypendium wójta ma mieć rangę wyróżnienia wyraźnie większą niż nagrody wręczane uczniom w szkołach. 
Wynika z tego ograniczenie ilości stypendiów i utrzymanie ich wysokości na możliwie wysokim poziomie (§6 
pkt.4).

2. Premiowani powinni być w pierwszym rzędzie uczniowie o ponadprzeciętnych uzdolnieniach 
potwierdzający ten fakt uzyskując wysokie wyniki w konkursach  na poziomie wojewódzkim lub ogólnokrajowym 
(§6 pkt.1a).

3. Wyróżnieni powinni być także uczniowie, o uzdolnieniach  wszechstronnych, których cechuje duża 
aktywność w działaniach na szczeblu gminnym i/lub  powiatowym (§6 ust.1,pkt.b i ust.2).

4. Należy przyjąć rozwiązanie, które pozwala w przypadkach, kiedy kryteria uzyskania stypendium spełnia 
w równym stopniu kilku uczniów nie odrzucać któregoś z nich z uwagi na sztywne warunki brzegowe określone 
w programie (wprowadzono §5 ust.3).

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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