PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
W DZIEDZINIE NAUKI I KULTURY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
WÓJTA GMINY LUBICZ W TYM ZAKRESIE DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBICZ
§1.1 Celem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki
i kultury”, zwanego dalej „Programem”, jest motywowanie i promowanie osiągnięć uczniów
uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce lub legitymujących się wybitnymi osiągnięciami
z zakresu wiedzy i kultury.
2. Program wspiera aktywność naukową i kulturalną szczególnie uzdolnionych uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Lubicz i jest realizowany poprzez promowanie ich osiągnięć oraz
przyznawanie im Nagrody Wójta Gminy Lubicz.
3. Nagroda Wójta Gminy Lubicz przyznawana w ramach programu udzielana jest w formie
rzeczowej, a w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na zasadność dofinansowania wyjazdu na
konkurs, festiwal, szkolenie, zakupu pomocy naukowych lub komputera, itp. może być udzielona w
formie pieniężnej.
4. Nagroda Wójta Gminy Lubicz przyznawana jest ze środków wydzielonych z budżetu gminy.
§ 2.1. Nagrodę przyznaje się:
1) uczniom klas 4-6 szkół podstawowych,
2) uczniom gimnazjum,
3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i spełniają jeden z następujących
warunków:
a) są laureatami międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursów
przedmiotowych,
b) uzyskali wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem
w międzynarodowych , ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach artystycznych lub
tematycznych.
2. Nagrodę przyznaje się również zespołowi uczniów reprezentujących szkołę, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Lubicz za udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe lub
artystyczne nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem co najmniej na szczeblu
wojewódzkim, przy czym każdy z członków zespołu musi się legitymować co najmniej bardzo
dobrą oceną zachowania ucznia.
3. Wartość nagrody określa Wójt Gminy Lubicz stosownie do środków wyodrębnionych corocznie
na ten cel w budżecie gminy, ale nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 3000 zł.
§3.1. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lubicz dla ucznia składa: dyrektor szkoły, do
której uczęszcza uczeń, rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy dla zespołu uczniów składa dyrektor szkoły.
3. Wniosek składa się w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz lub w siedzibie Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu w terminie 7 dni przed zakończeniem zajęć
w danym roku szkolnym.
4. Wniosek o nagrodę dla ucznia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.

5. Wniosek o nagrodę dla zespołu uczniów składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.
6. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułów lub nagród wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. a, b
lub w § 2 ust. 2 regulaminu,
2) ponadto w przypadku wniosków składanych przez rodziców lub pełnoletniego ucznia
zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły oraz uzyskanie w wyniku
klasyfikacji końcoworocznej wymaganej regulaminem oceny zachowania ucznia,
3) ponadto do wniosków o nagrodę dla zespołu uczniów zgody rodziców na przetwarzanie danych
osobowych.
§4.1. Wnioski są rozpatrywane przez co najmniej 3 osobową komisję kwalifikacyjną powołaną
przez Wójta Gminy Lubicz.
2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi listę kandydatów
do nagrody.
3. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt Gminy Lubicz.
4. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta Gminy Lubicz nie przysługuje odwołanie.
§5. Nagrodzony uczeń otrzymuje nagrodę wraz dyplomem.

Załącznik nr 1
do Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury

Wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury
1. Imię i nazwisko ucznia:_____________________________________
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………
3. Imiona i nazwiska rodziców:__________________________________
4. Nazwa i adres szkoły: ______________________________________________________
5. Klasa, do której uczeń uczęszcza w obecnym roku szkolnym:________________________
6. Ocena z zachowania ustalona w wyniku rocznej klasyfikacji _________________________
7. Uzasadnienie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………...............................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
…………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

7. Wnioskowana forma nagrody: rzeczowa/pieniężna ( niepotrzebne skreślić).

W przypadku wskazania nagrody pieniężnej proszę podać nr konta:

……………………..
(data i podpis rodzica)

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na dla
celów związanych przyznaniem nagrody Wójta Gminy Lubicz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1010, poz. 926 ze zm.) oraz na podanie
do publicznej wiadomości listy osób nagrodzonych.
…………………...

…………………………………….

miejscowość, data

podpis rodzica/pełnoletniego ucznia

Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
(data i podpis Przewodniczącego Komisji)

Decyzja Wójta Gminy Lubicz o przyznaniu nagrody:
Przyznaję nagrodę w wysokości: ………………………………………………………………
……………………………..
(data i podpis Wójta)

Załącznik nr 2
do Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury

Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla zespołu uczniów

1. Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………………………………………………
2. Określenie rodzaju (np. nazwa zespołu, chór, zespół teatralny, drużyna) i liczebności zespołu:
a) rodzaj zespołu:
…………………………………………………………………………………………………
b) ilość członków zespołu: ……………………………………
3. Skład zespołu:
lp.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

klasa

ocena zachowania ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
2. Imiona i nazwiska rodziców uczniów:
lp.

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

1.
2.
3.
4.
5.
3. Uzasadnienie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

…………………………………………...............................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
…………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

4. Wnioskowana forma nagrody: rzeczowa/pieniężna ( niepotrzebne skreślić).
W przypadku wskazania nagrody pieniężnej proszę podać nr konta:

Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
(data i podpis Przewodniczącego Komisji)

Decyzja Wójta Gminy Lubicz o przyznaniu nagrody:
Przyznaję nagrodę w wysokości: ………………………………………………………………
……………………………..
(data i podpis Wójta)

