
 

Projekt 

UCHWAŁA NR …/…/2019 

RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia … …………….. 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów 

i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 i 18 oraz art.18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uzdolnionych 

uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Łubniany.  

§ 2. 1. Nagrody Wójta Gminy Łubniany przyznawane są raz w roku uczniom, którzy osiągnęli 

w danym roku szkolnym znaczące sukcesy w nauce oraz w olimpiadach, zawodach i konkursach.  

2.  W uzasadnionych przypadkach Wójta Gminy Łubniany może być przyznana w innym czasie. 

§ 3. 1. Z wnioskami o Nagrodę Wójta Gminy Łubniany mogą występować dyrektorzy szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany.  

2. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dyplomów, wydruki komputerowe i inne dokumenty 

potwierdzające konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym. 

§ 4. Nagroda Wójta Gminy Łubniany może być przyznana uczniowi, absolwentowi lub 

drużynie w następujących kategoriach:  

1) szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce, dla reprezentantów szkoły, po łącznym 

spełnieniu warunków:  

a) uzyskanie co najmniej bardzo dobrego zachowania na koniec danego roku szkolnego,  

b) uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,8 na koniec danego roku szkolnego,  

c) wykazanie szczególnych osiągnięć w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy popartych 

uzyskaniem tytułu finalisty w olimpiadzie, turnieju i zawodach przedmiotowych na 

szczeblu co najmniej powiatowym w danym roku szkolnym; 

2) szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe, dla reprezentantów szkoły, po łącznym 

spełnieniu warunków:  

a) uzyskanie co najmniej dobrego zachowania na koniec danego roku szkolnego,  

b) uzyskanie indywidualnie I, II lub III miejsca w zawodach, olimpiadzie i turnieju na szczeblu 

co najmniej powiatowym w danym roku szkolnym; 

3) szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe, dla drużyny reprezentującej szkołę, placówkę, 

po spełnieniu warunku:  

a) zdobycie drużynowo miejsca od I do III w zawodach, olimpiadzie i turnieju na szczeblu co  

najmniej powiatowym w danym roku szkolnym; 



 

4) szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne, dla reprezentantów szkoły, po łącznym 

spełnieniu warunków:  

a) uzyskanie co najmniej dobrego zachowania na koniec danego roku szkolnego,  

b) uzyskanie tytułu laureata co najmniej powiatowego konkursu w okresie ostatniego roku 

szkolnego;  

5) promocja gminy, po łącznym spełnieniu warunków:  

a) reprezentowanie gminy indywidualnie lub drużynowo w konkursach, zawodach i 

turniejach sportowych, artystycznych, naukowych,  

b) uzyskanie od I do III miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym w konkursach, zawodach 

i turniejach, o których mowa w lit. a. 

§ 5. 1. Określa się liczbę składanych przez szkoły wniosków w poszczególnych kategoriach:  

1) za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce - każda szkoła może złożyć dwa wnioski;  

2) za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe - każda szkoła może złożyć dwa wnioski;  

3) za drużynowe osiągnięcia sportowe - każda szkoła może złożyć jeden wniosek;  

4) za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne – każda szkoła może złożyć dwa wnioski;  

5) za promocję gminy - każda szkoła może złożyć dwa wnioski;  

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba składanych wniosków, o których mowa w 

pkt od 1) do 5), może być większa. 

2. Uczniowi lub zespołowi uczniów może być przyznana nagroda w jednej lub w 

kilku kategoriach. 

§ 6. Wysokość i ilość przyznanych nagród uzależniona jest od środków przeznaczonych na 

nagrody w budżecie Gminy Łubniany na dany rok.  

§ 7. 1. Komisję kwalifikacyjną stanowią:  

1) kierownik Referatu Promocji I Turystyki Urzędu Gminy w Łubnianach, jako przewodniczący;  

2) dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół lub wyznaczony przez 

niego pracownik,  

3) przewodniczący komisji właściwej ds. oświaty Rady Gminy Łubniany lub wyznaczony przez 

niego członek komisji. 

2. Pracą komisji kwalifikacyjnej kieruje jej przewodniczący.  

3. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie 

nagród poprzez określenie spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych a także 

zaproponowanie wielkości kwoty nagrody, mając na uwadze środki zaplanowane w budżecie 

gminy.  

4. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są do zatwierdzenia Wójtowi Gminy 

Łubniany. 

§ 8. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Łubniany należy składać w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Łubnianach do dnia 13 czerwca każdego roku, w szczególnych przypadkach w 

innym terminie.  

§ 9. Wręczenie Nagród następuje w sposób uroczysty pod koniec każdego roku szkolnego, w 

szczególnych przypadkach odbywa się w innym terminie.  



 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik   
do Uchwały Nr …………………  
Rady Gminy Łubniany  

z dnia … …………… 2019 r.  

  

  

WNIOSEK  

o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Łubniany za osiągnięcia  w 

roku szkolnym ……………………  
  

  
Nagroda w kategorii1:  

szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce    

szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe    

szczególne osiągnięcia sportowe drużynowe    

szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne    

promocja gminy   

  

  

dla (imię/imiona i nazwisko/a ucznia/uczniów):  

nazwa szkoły/placówki:  

klasa, szkoła:  zajęcia :  

zachowanie2:  średnia ocen2:  

Dane osobowe ucznia/ uczniów/ (adres zamieszkania, imiona i 

nazwiska rodziców)  

  



 

  

1 właściwe zaznaczyć „X”  
2 wpisać osobno dla każdej z nominowanych osób, jeśli nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy”  

  

UZASADNIENIE WNIOSKU   
(wyszczególnienie osiągnięć w danej kategorii):  

  

  

  

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ:  

pozytywna1    negatywna1    

 
1 właściwe zaznaczyć „X”  



 

data wystawienia opinii  podpis i pieczątka przewodniczącego RP  

  

OPINIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:  

pozytywna1    negatywna1    

data  podpisy komisji:  

DECYZJA WÓJTA GMINY ŁUBNIANY:  

Przyznaję nagrodę1    Nie przyznaję nagrody1     

Forma  Wysokość nagrody  

Data  Podpis i pieczątka  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


