Regulamin Lokalnego program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Michałowice
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2. Cel Programu, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany poprzez przyznawanie uzdolnionym
dzieciom i młodzieży pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy
Michałowice zwanej dalej Nagrodą Edukacyjną.
3. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub sportowymi.
4. Nagrodę Edukacyjną, o której mowa w ust. 2, przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe
lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII i w klasach
gimnazjalnych w szkołach podstawowych1.
5. Zapisy ustępu 4 dotyczą również uczniów zamieszkujących Gminę Michałowice, a uczęszczających
do szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Michałowice.
6. Nagroda Edukacyjna, o której mowa w ust. 2 może zostać przyznana uczniowi szkoły za osiągnięcia
uzyskane w dwóch ostatnich latach szkolnych, przy czym przy rozpatrywaniu kandydatury danego
ucznia do nagrody, należy brać pod uwagę jedynie osiągnięcia ucznia, które wystąpiły po dacie
przyznania poprzedniej Nagrody Edukacyjnej Wójta.
§2
Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) laureacie – rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który
w olimpiadzie, konkursie lub turnieju zajął miejsca od 1 do 3;
2) finaliście – rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w
olimpiadzie, konkursie, turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów wiedzy
lub zawodów artystycznych.
2. Nagroda Edukacyjna jest przyznawana za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
i sportowe uzyskane w poprzednim roku szkolnym.
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3. Nagroda Edukacyjna za szczególne osiągnięcia edukacyjne może być przyznana uczniowi, który
spełnia następujące kryteria:
1) jest uczniem szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Michałowice lub jest mieszkańcem Gminy Michałowice;
2) zdobył tytuł laureata:
a) w konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych dla
uczniów szkół podstawowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.) - etap
wojewódzki;
b) w olimpiadach - finału centralnego (zawodów trzeciego stopnia) organizowanych dla
uczniów szkół, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn.zm.);
c) olimpiady - finału ogólnopolskiego (trzeciego etapu) przeprowadzonej zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011
r., Nr 224, poz. 1346).
4. Nagroda Edukacyjna za osiągnięcia artystyczne, może być przyznane uczniowi, który spełnia
łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Michałowice lub jest mieszkańcem Gminy Michałowice;
2) posiada nienaganną opinię wśród nauczycieli, cechuje się wysoką kulturą osobistą;
3) reprezentuje szkołę w uroczystościach, koncertach szkolnych i pozaszkolnych;
4) uzyskał szczególne osiągnięcia artystyczne o zasięgu wykraczającym poza teren Gminy
Michałowice i posiada przynajmniej dwie pozytywne rekomendacje szkół lub instytucji kultury.
5. Nagroda Edukacyjna za osiągnięcia sportowe, może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie
następujące kryteria:
1) jest uczniem szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Michałowice lub jest mieszkańcem Gminy Michałowice;
2) posiada nienaganną opinię wśród nauczycieli, cechuje się wysoką kulturą osobistą;
3) reprezentuje
szkołę
w
konkursach,
olimpiadach
i
zawodach
szkolnych
i pozaszkolnych;
4) Uzyskał szczególne osiągnięcia sportowe o zasięgu wykraczającym poza teren Gminy
Michałowice, w szczególności:
a) zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w grupowych zawodach sportowych
organizowanych na szczeblu ogólnopolskim;
b) zajęcie minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach
i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
c) zakwalifikowanie do kadry Polski lub kadry województwa małopolskiego;
d) posiada przynajmniej dwie pozytywne rekomendacje szkół lub klubów sportowych.
§3
Zasady i tryb przyznawania Nagród Edukacyjnych
1. Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej składa dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub
rodzic ucznia - w terminie do dnia 31 października danego roku, do Urzędu Gminy Michałowice.
W 2017 roku termin składania wniosków upływa 22 grudnia.

2. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych
osiągnięć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych.
3. Nagrody Edukacyjne przyznaje Wójt Gminy Michałowice, po zaopiniowaniu wniosków przez
Komisję do Spraw Nagród, zwaną dalej „Komisją”.
4. Do zadań Komisji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagród,
2) przedstawienie Wójtowi Gminy Michałowice listy z propozycjami kandydatów do przyznania
nagrody.
5. Skład imienny Komisji, termin jej posiedzenia oraz przewodniczącego ustala odrębnym
zarządzeniem Wójt Gminy Michałowice.
6. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.
7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej połowy ustalonego składu komisji.
8. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu Komisji rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Posiedzenia Komisji są protokołowane i zawierają imienną listę nagrodzonych oraz kwoty
proponowanych nagród.
10. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.
11. Obsługę Komisji prowadzi Centrum Obsługi Edukacji.
12. Decyzja Wójta jest ostateczna.
13. Nagroda Edukacyjna wypłacana jest jednorazowo po przyznaniu, w kwocie od
1 500,00 do 2 000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada danego roku. Wypłata dokonywana jest
przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego.
14. W przypadku, gdy liczba wniosków zgłoszonych do nagrody Wójta Gminy Michałowice przewyższa
limit środków przewidzianych w budżecie na nagrody, a każdy ze zgłoszonych uczniów spełnia
wszystkie warunki, określone odpowiednio w § 2 ust. 3, 4 i 5, wówczas komisja dokonuje
hierarchizacji złożonych wniosków w następujący sposób:
• w przypadku wyników konkursów, olimpiad, turniejów – brane jest pod uwagę miejsce
zajęte przez laureata lub finalistę – premiując w kolejności od najwyższego (pierwszego
miejsca) do kolejnych.
15. Laureaci Nagrody Edukacyjnej poza wypłatą nagród otrzymują okolicznościowe Listy Gratulacyjne.

