
Załącznik do Uchwały Nr XXV/307/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 kwietnia 2016r.

REGULAMIN
przyznawania   nagrody   Rady   Miejskiej   w   Pabianicach

dla   najzdolniejszych   uczniów,   mieszkańców   Gminy   Miejskiej   Pabianice

§ 1. Cel i charakter nagrody

1.  Nagroda  stanowi  formę  materialnej  pomocy  dla  najzdolniejszych  uczniów,  mieszkańców

Gminy Miejskiej Pabianice.

2.  Nagroda  przyznawana  jest  dla  uczniów  publicznych  i  niepublicznych  szkół  podstawowych

i gimnazjów wszystkich typów, za osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Nagroda dla uczniów przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w zakresie:

1) nauki;

2) kultury i sztuki;

3) sportu;

4.  Nagroda  jest  wyróżnieniem indywidualnym dla  ucznia,  którego  zdolności  i  zainteresowania

wykraczają poza program szkolny.

5.  Nagroda powinna  sprzyjać  rozwojowi  uzdolnień  i  zainteresowań,  a  także  pobudzać  twórcze

myślenie oraz wspomagać umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

6. Wysokość nagrody ustalana jest odrębną uchwałą przez Radę Miejską w Pabianicach, a wielkość

środków finansowych ściśle określona w uchwałach budżetowych Gminy Miejskiej.

§ 2. Warunki zgłoszenia

1. Nagroda może być przyznana uczniom szkół, określonych w § 1 ust. 2 – mieszkańcom Gminy

Miejskiej Pabianice:

1) w dziedzinie nauki - laureatom konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym

i wyższym, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej świadectwo z wyróżnieniem;

2)  w  dziedzinie  kultury  i  sztuki  –  laureatom  konkursów  artystycznych  na  szczeblu

powiatowym  i  wyższym,  którzy  ponadto  uzyskali  w  klasyfikacji  rocznej  świadectwo

z wyróżnieniem;

3)  w  dziedzinie  sportu  –  medalistom  Mistrzostw  Polski  i  mistrzostw  makroregionu

(w dyscyplinach indywidualnych) lub członkom kadry narodowej – reprezentacji Polski w danej

kategorii wiekowej (w dyscyplinach zespołowych), którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej

świadectwo ze średnią ocen co najmniej 4,0;



4)  w  przypadku  szczególnie  wybitnych  osiągnięć  w  jednej  z  wymienionych  wyżej

dziedzin, na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym komisja konkursowa może pominąć

ww. kryteria.

§ 3. Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą:

1) dyrektorzy placówek oświatowych;

2) dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych;

3) stowarzyszenia i organizacje społeczne;

4) przewodniczący komisji ds. oświaty Rady Miejskiej w Pabianicach;

5) Prezydent Miasta Pabianic;

6) rodzic lub opiekun prawny kandydata.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednim formularzu dostępnym w Biurze Rady

Miejskiej, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:

1) opinię dyrektora szkoły, której uczeń jest kandydatem do nagrody albo opinię dyrektora

innej placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej lub innego podmiotu określonego w ust. 1;

2) kserokopie świadectw szkolnych;

3) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów, potwierdzających uzyskane osiągnięcia;

4) kserokopie innych dokumentów, świadczących o celowości przyznania nagrody;

5)  oświadczenie  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  ucznia  o  stałym miejscu  zamieszkania

na terenie Gminy Miejskiej Pabianice;

6) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych  osobowych  ucznia,  zawartych  we  wniosku  i  załączonych  dokumentach  dla  potrzeb

procedury oceniającej oraz ogłoszenia wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm. ).

4.  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rady Miejskiej  w Pabianicach od dnia

1 lipca do dnia 31 sierpnia każdego roku.

5. Wnioski o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach będą rozpatrywane przez Komisję

w terminie od dnia 1 września do dnia 21 września każdego roku.

§ 4. Komisja konkursowa

1. W skład Komisji wchodzą:

1) 1-3 Honorowych Obywateli Miasta Pabianic;

2) 1-8 radnych Rady Miejskiej;



3) Prezydent lub Zastępca Prezydenta Miasta;

4) naczelnik Wydziału ds. oświaty.

2. Skład Komisji uchwala Rada Miejska w Pabianicach odrębną uchwałą.

3.  Szczegółowy  tryb  pracy  Komisja  konkursowa  ustala  na  swoim  posiedzeniu  w  oparciu

o punktową ocenę kandydata do nagrody, biorąc pod uwagę:

1) wyniki osiągnięte w konkursach wiedzy;

2) szczególne osiągnięcia ucznia w dziedzinie kultury i sztuki lub sportu;

3) średnią ocen w klasyfikacji rocznej;

4) roczną ocenę zachowania;

5) zaangażowanie ucznia w życie szkoły lub innych organizacji  społeczno-kulturalnych  

oraz aktywność społeczną i wolontariat.

4. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wnioskami oceniają każdą kandydaturę, odnotowując

swoje opinie w protokole.

5.  Protokół  z  posiedzenia  Komisji  i  listę  kandydatów  nominowanych  do  nagrody  Komisja

przedstawia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pabianicach.

6.  Rada  Miejska  w Pabianicach  w terminie  do  30  września  każdego  roku podejmuje  uchwałę

w sprawie przyznania nagrody.

7. Decyzja Rady Miejskiej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5. Zasady i tryb przyznawania nagrody

1. Nagroda zostaje przyznana jednorazowo z określeniem jej wysokości.

2. Nagroda przyznawana jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium

socjalnym.

3. Nagroda wypłacana jest rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

4.  Nagroda przyznana uczniowi podlega zwrotowi w przypadku gdy uczeń dokona poważnego

wykroczenia przeciw regulaminowi szkolnemu.

5. O przyznaniu nagrody uczniowi informuje się szkołę, w której uczeń aktualnie pobiera naukę

oraz podmiot, który dokonał zgłoszenia kandydatury ucznia do przyznania nagrody.

6. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 szkoła powinna niezwłocznie powiadomić

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach.

7 Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie informuje Komisję konkursową, która podejmuje

ostateczną decyzję o zwrocie nagrody.

8.  Nagroda  wypłacona  pomimo zaistnienia  okoliczności  stanowiącej  podstawę  jej  wstrzymania

lub zwrotu traktuje się jako świadczenie wypłacone nienależnie.


