
UCHWAŁA NR XXIX/200/2021 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych 
form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie 
Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się 

w placówkach oświatowych” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1327 ze zm. ) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się w załączniku do Uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 
poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących 
na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących 
się w placówkach oświatowych: - w punkcie III w części dotyczącej Terminów składania wniosków, zmienia się 
w ten sposób, że nadaje następujące brzmienie: „Wnioski o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły lub Nagrody Gminy 
w ww. kategoriach składają wskazane podmioty nie później niż do 31 sierpnia każdego roku do Wójta Gminy wraz 
z uzasadnieniem. Wzór wniosku o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły lub Nagrody Gminy w ww. kategoriach 
określa załącznik do niniejszego regulaminu” - w punkcie IV w części dotyczącej „Przyznawanie tytułu i nagród 
w ramach regulaminu”, punkt 3, otrzymuje następujące brzmienie „Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 
30 września każdego roku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 30 czerwca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 

Uzasadnienie  
Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany 
Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach 
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych ”.                                                                                                                                                                             
W powyższym Regulaminie Prymusem Szkoły zostaje uczeń, który osiąga najwyższą sumę wyrażoną w % 
z średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły i wyrażonego w % łącznego wyniku ze wszystkich części 
egzaminu ośmioklasisty. Wnioski o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły zgodnie z regulaminem składa się 
nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w czerwcu. W związku z tym, że termin ogłaszania 
wyników egzaminu ósmoklasisty został już drugi rok z rzędu przesunięty na lipca, przesuwa się termin składania 
wniosków o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły oraz ujednolicając, także wniosków o Nagrody Gminy. 
Automatycznie ulec musi przesunięciu termin rozpatrywania wniosków na termin późniejszy.
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