Projekt
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze
zm.1) / uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. W celu wspierania uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie Gminy Miasto GolubDobrzyń udziela się świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym noszących nazwę Nagroda
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Nagroda Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jest jednym z elementów Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach Lokalnego
programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń oraz zakres i tryb postępowania w tych sprawach określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016r. poz. 538).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
poz. 2245)
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2019 r.
.
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2019r.
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach Lokalnego
programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń oraz zakres i tryb postępowania w tych sprawach
§ 1. Nagroda przyznawana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, zwana dalej Nagrodą Burmistrza, jest
formą realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 2. 1. Nagrodę Burmistrza przyznaje się jednorazowo w miesiącu czerwcu i ma charakter pieniężny.
2. Nagroda Burmistrza ma charakter indywidualny.
§ 3. Nagroda Burmistrza może być przyznana uczniowi klasy VIII szkoły podstawowej, uczniowi III klasy
gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 (do czasu wygaśnięcia Gimnazjum) oraz uczniowi VI klasy
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych pobierającemu naukę na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
spełniającemu następujące warunki:
1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, średnią ocen na poziomie co najmniej 5,0 w roku szkolnym, za
który ma być przyznana nagroda oraz
2) spełnił jeden z poniższych kryteriów :
a.uzyskał tytuł laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty;
b.uzyskał tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty;
c.uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach artystycznych;
d.uczestniczył w konkursach o których mowa w lit a-c;
e.zajął od I do III miejsca w dowolnej dziedzinie wiedzy lub nauki, w konkursach lub olimpiadach
organizowanych przez inne podmioty niż kurator oświaty.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza, występuje:
1) dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń lub
2) opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy ucznia.
2. Wniosek o Nagrodę Burmistrza musi zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko ucznia;
2) nazwę i adres szkoły;
3) klasę do której uczeń uczęszcza;
4) średnią ocen na koniec roku szkolnego;
5) informację o udziale w konkursach lub olimpiadach.
3. Wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, w terminie do
15 czerwca każdego roku.
4. Do wniosku składanego przez podmiot wskazany w ust 1 pkt 2, należy dołączyć opinię Dyrektora Szkoły.
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5. Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, jednak nie dłużej
niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
6. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. Do oceny spełnienia kryteriów, o którym mowa § 3 stosuje się punktację zawartą w tabeli.
Kryterium
Osiągniecia naukowe

Średnia ocen dla uczniów VIII
klas szkół podstawowych, III klas
gimnazjum i VI klas OSSP

Osiągniecia ucznia
- uzyskał tytuł laureata w konkursach
przedmiotowych*
- uzyskał tytuł finalisty w konkursach
przedmiotowych*
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty
w konkursach artystycznych
- uczestnictwo w konkursach
o których mowa w § 3. Pkt 2 lit a-c
- zajęcie miejsca od I do III
w konkursach przedmiotowych lub
artystycznych na szczeblu
zewnętrznym
co najmniej 5,0

Liczba
punktów
15
10
10
5
8

20

* konkursach organizowanych przez kuratora oświaty.
§ 6. 1. Wartość Nagrody Burmistrza wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).
2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.
3. W przypadku uzyskania przez ucznia większej liczby osiągnięć w danym roku szkolnym o których mowa
w §3 pkt 2, do wyliczenia wartości punktowej bierze się pod uwagę jedno najwyżej punktowane.
4. W przypadku uzyskania przez uczniów równej liczby punktów, kolejność na liście ustala się od najwyższej
średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena zachowania.
5. Nagroda Burmistrza przyznawana jest uczniom którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, do wyczerpania
środków zaplanowanych na ten cel budżecie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dany rok budżetowy.
6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję powołaną przez Burmistrza
z pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu. Komisja w protokole ustala listę osób
wytypowanych do uzyskania Nagrody Burmistrza.
7. Informację o przyznaniu nagrody przekazuje się pisemnie rodzicom/opiekunom prawnym oraz dyrektorowi
szkoły, do której uczęszcza uczeń. Listę uczniów, którym przyznano nagrodę podaje się do publicznej wiadomości.
8. Wypłata Nagrody Burmistrza następuje do 30 czerwca roku szkolnego.
9. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad i trybu
przyznawania Nagród Burmistrza.
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Uzasadnienie
Uchwała ma celu wspieranie uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie
osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.
Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy w nauce pobierających naukę na
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Celem programu jest:
1) promowanie uzdolnionych uczniów;
2) stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających bardzo
dobre wyniki w nauce;
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej co będzie stanowiło
pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników;
5) promowanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na zewnątrz jako gminy przyjaznej uczniom uzdolnionym.
Warto nadmienić, iż z dniem 15 grudnia 2018 weszła w życie zmiana, wprowadzona ustawą z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, wg której art. 90t ust. 4 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o , przyjmuje brzmienie: „
W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób
uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.”
Powyższe oznacza, że w zakresie zmian związanych z obszarem przyznawania pomocy dla uczniów
ustawodawca wprowadził nowy sposób wykładni osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia
przyznawanych w ramach regionalnych lub lokalnych programów: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu
ustawy, dotychczasowy przepis art. 90t ust. 4 u.s.o nie wskazywał wprost, którzy uczniowie mają być
odbiorcami, przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, programów wyrównawczych czy
wspierających, ponieważ do kompetencji gminy / powiatu należy określenie wszelkich warunków, od
spełniania, których zależeć będzie przyznanie takiej pomocy, w tym określenie grupy odbiorców uprawnionych
do jej uzyskania. Przepis art. 90t ust. 1 u.s.o., nie wskazuje na inne kryteria czy też cechy szkół, które
pozwalałyby na rozróżnianie uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym określone
wyniki w nauce, powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji.
Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Burmistrz Miasta
Golubia-Dobrzynia pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie
nagród na zakończenie roku szkolnego. Grono nagrodzonych będzie stanowić
pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości
w społeczności naszej gminy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła : A. Nowak-Jeka
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