UCHWAŁA NR XIII.110.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom nagrody Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481) z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
przyznaje się nagrodę Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas
IV – VIII szkół podstawowych.
§ 2. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1, będą corocznie zabezpieczone
w budżecie gminy.
§ 3. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przyznaje Wójt Gminy według zasad i w
trybie określonym w regulaminie udzielania nagród, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VII.62.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Mińsk
Mazowiecki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII.110.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 2019 r.

Regulamin Przyznawania nagród Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ustanawia się nagrody Wójta Gminy w wysokości 2400 zł dla każdej ze szkół, jako wsparcie
edukacji uzdolnionych uczniów.
2. Nagrody przyznawane są raz w roku, przed zakończeniem roku szkolnego, za osiągnięcia
uzyskane w bieżącym roku szkolnym.
3. Nagrody są wypłacane jednorazowo.
4. Nagrody mogą być przyznane uczniom klas IV-VIII, pobierającym naukę w jednostkach
oświatowych, podległych Gminie Mińsk Mazowiecki, bez względu
na miejsce
zamieszkania.
5. Nagroda może być przyznana tylko wtedy, gdy uczeń w konkursach, olimpiadach i zawodach
reprezentuje swą macierzystą szkołę.
§ 2. Rodzaje nagród
1. Nagrody mają formę pieniężną:
a) nagroda I stopnia w wysokości 1 000 zł
b) nagroda II stopnia w wysokości 800 zł
c) nagroda III stopnia w wysokości 600 zł
2. W przypadkach określonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu może też wystąpić nagroda
nadzwyczajna w wysokości 1500 zł dla ucznia. Nauczyciel prowadzący ucznia
nagrodzonego otrzymuje jednocześnie nagrodę Wójta z odrębnego funduszu nagród, nie
mniejszą niż 1500 zł.
§ 3. Zasady przyznania nagród Wójta Gminy
1. Szkolna komisja ds. nagród Wójta Gminy typuje uczniów do poszczególnych nagród
wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 na podstawie ich osiągnięć, a następnie przedstawia Radzie
Pedagogicznej do zaopiniowania. Sporządza wnioski i przekazuje je Dyrektorowi do
zatwierdzenia.
2. Z wnioskami o przyznanie nagród występuje do Wójta Gminy Dyrektor szkoły, do której
uczeń uczęszcza.
3. Wniosek powinien zawierać:
a) wysokość nagrody,
b) imię/ imiona, nazwisko oraz miejsce zamieszkania ucznia, któremu proponuje się
przyznanie nagrody,
c) dane rodziców/opiekunów,
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d) dane wnioskodawcy,
e) uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć ucznia.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Urzędzie Gminy w terminie do czwartku w
tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.
6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, wypełnione prawidłowo
i kompletnie.
7. Złożone przez szkołę wnioski nie mogą przekroczyć kwoty określonej w §1 ust. 1
z wyłączeniem §2 ust.2.
8. Wójt Gminy może powołać komisję rozpatrującą wnioski.
9. W przypadkach szczególnych, nie później niż do dnia uroczystego wręczenia, nagroda może
być cofnięta jeżeli:
a) wykryto podanie błędnych informacji,
b) obniżono uczniowi ocenę z zachowania poniżej wymaganej regulaminem § 4 ust.1.
W takim przypadku Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ d/s nagród o podjętej decyzji.
10. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub cofnięciu nagrody podejmuje Wójt Gminy lub
wyznaczona przez niego osoba. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 4. Warunki przyznawania nagrody Wójta Gminy
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym, za który składany jest wniosek:
 otrzymał bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,
 otrzymał średnią ocen na świadectwie, co najmniej:
- w kl. IV-VI - 5,2
- w kl. VII-VIII - 5,0
 jest laureatem w konkursach co najmniej gminnych,
 aktywnie udziela się w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej, m.in. poprzez
pracę w samorządzie uczniowskim, wolontariacie, poczcie sztandarowym, itp.
2. Nagrodę nadzwyczajną może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania § 4 pkt 1 bez
względu na średnią ocen oraz uzyskał status co najmniej finalisty w eliminacjach III stopnia
konkursu lub olimpiady organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125
z późn. zm.).
3. Sukcesy sportowe należy uwzględniać tylko w przypadku, gdy kandydat do nagrody nie
ubiega się o stypendium sportowe.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uroczyste przekazanie nagród następuje w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie
wyznaczonym przez Wójta Gminy.
2. Wręczenie przyznanych wyróżnień odbywa się w macierzystej szkole.
3. Rodzice (opiekunowie) nagrodzonych uczniów mogą odebrać pieniądze w kasie Urzędu
Gminy w Mińsku Mazowieckim w wyznaczonym terminie.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania
nagród Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki

….…………………

….………………………

Pieczęć szkoły

miejsco wość, data

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Wniosek Dyrektora szkoły w sprawie
przyznania nagrody Wójta Gminy

Nagroda w wysokości ………… zł ……..……………..……..
słownie
Dla ucznia ……………………………………… klasy ……… zam. …………………….
imię i nazwisko

Szkoły Podstawowej ……………………………………………………….………………….
Rodzice/opiekunowie ………………………………………………………………………….
imiona i nazwisko

Ocena zachowania ……………..
Średnia ocen na świadectwie …………………..
Opinia Rady Pedagogicznej …………………….…..…….. z dnia ………………………….
pozytywna/negatywna

Krótka charakterystyka ucznia:
……………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………….………………..
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Działalność ucznia w szkole i na zewnątrz:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Osiągnięcia, udział w konkursach itp.: (Uwaga. proszę podać: zajęte miejsce, nazwę, datę oraz miejsce
konkursu, olimpiady itp.)

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

…………………………………
podpis wychowawcy

…………………………………
Pieczęć i podpis Dyrektora
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