
 
 

UCHWAŁA NR XII/99/20  
RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1481 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy w Przybiernowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, którego celem 
jest: 

1) finansowe wspieranie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Przybiernów; 

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych; 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich 
umiejętności i zdolności; 

4) zachęcenie uczniów do udziału w konkursach i reprezentowania Gminy Przybiernów. 

§ 2. Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywa się poprzez przyznawanie corocznie Nagród 
Wójta Gminy Przybiernów. 

§ 3. 1.    Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce, 
osiągnięcia i sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe. 

2. Nagroda może być przyznana uczniom od kl. IV do kl. VIII szkoły podstawowej. 

3. Nagroda wypłacana jest do rąk rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 4. Jednorazową Nagrodę Wójta Gminy może otrzymać: 

1. uczeń za najwyższą średnią w szkole z zachowaniem co najmniej bardzo dobrym. 

2. najlepszy uczeń kończący szkołę, który uzyskał sumę średnich ocen rocznych co najmniej 4,75 
i zachowanie co najmniej bardzo dobre. 

3. laureat konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, włącznie do 3. miejsca. 

4. uczestnik konkursów plastycznych, recytatorskich, tanecznych, muzycznych, teatralnych, itp. na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim, który uzyskał wynik włącznie do 10. miejsca. 

5. uczestnik zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który uzyskał wynik włącznie do 
10. miejsca. 

6. reprezentant kadry województwa. 

§ 5. 1.    Uczniów – kandydatów do Nagrody Wójta Gminy zgłaszają dyrektorzy szkół z terenu Gminy 
Przybiernów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. 
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2. Zgłoszenia uczniów dokonuje się w formie pisemnej. 

3. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy powinien zawierać następujące informacje: 

1) nazwę szkoły; 

2) nazwisko i imię ucznia; 

3) klasę, do której uczęszcza; 

4) dane rodziców lub prawnych opiekunów w tym adres zamieszkania, numer telefonu; 

5) uzasadnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (przykłady konkretnych osiągnięć w danym roku 
szkolnym, potwierdzone kserokopiami dyplomów, podziękowań, listów itp.); 

6) akceptację rady pedagogicznej szkoły (wyciąg z protokołu posiedzenia), potwierdzoną przez dyrektora 
szkoły; 

4. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Zgłoszenia uczniów dokonują dyrektorzy, składając wniosek do Urzędu Gminy w Przybiernowie 
najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć szkolnych. 

6. Zgłoszenia złożone bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5, nie będą rozpatrywane. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Przybiernowie. 

§ 6. 1.    O wysokości i liczbie przyznanych nagród decyduje Wójt Gminy, uwzględniając kwoty zapisane 
w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

2. Dopuszcza się możliwość różnicowania wysokości nagród w zależności od etapu, zajętego miejsca 
i w podziale na kategorię: nagrody indywidualne i zespołowe. 

3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wybitnych 
osiągnięć, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników. 

§ 7. Za rok szkolny 2019/2020 zgłoszenia uczniów dyrektorzy składają do 20 sierpnia 2020r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Ryszard Kazanowski 
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Załącznik do Uchwały XII/99/20 
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 23 czerwca 2020r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

Wnioskodawca ............................................................................................………..............................

......................................................................................................................………..............................
(imię i nazwisko dyrektora szkoły - nazwa szkoły -adres)

Przedkładam wniosek o przyznanie "NAGRODY WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW" 

dla ucznia/uczennicy....................................................................................……..............................…

uczęszczającego/ej w roku szkolnym .....…../......... do klasy ............ w szkole........................………

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

syna/córki...................................................................................................................................………
(dane rodziców lub prawnych opiekunów w tym adres zamieszkania, numer telefonu)

Uzasadnienie: 

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

Załączona dokumentacja dotycząca osiągnięć kandydata:
(potwierdzone za zgodność przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw, dyplomów, itp.) 

a)  Opinia rady pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza kandydat, 
b)  ……………...........................................................................................…......…........, 
c)  ……………...........................................................................................…......…........, 
d)  ……………...........................................................................................….......…......., 
e)  ……………….......................................................................................….......…......., 

............................…..............................…
podpis wnioskodawcy

..............…......................dnia ................................. 
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