
UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania 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 2022r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin 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”, którego treść 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Drawsko Nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. 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” 

2. Uchwała ma zastosowanie do nagradzania uczniów począwszy od roku szkolnego 2021/2022. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/259/2022 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się 
w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 

I  

Postanowienia ogólne.  

Regulamin określa zasady przyznawania wsparcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Drawskiego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych, uchwalonego 
uchwałą nr XV/101/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 30.12.2019r. 

II  

Definicje.  

Ilekroć mowa w programie o: 

a) uczniu – rozumie się ucznia szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Drawsko, 

b) laureacie -  rozumie się ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, 

c) konkursie interdyscyplinarnym – laureat lub finalista konkursu, wyłonionego w drodze eliminacji 
powiatowych lub rejonowych, 

d) placówkach oświatowych - rozumie się tu szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową funkcjonującą 
na terenie  Gminy Drawsko. 

III  

Zasady przyznawania form wspierania.  

1. Zasady przyznawania tytułu Prymusa Szkoły   

1) .Tytuł może być przyznany uczniom spełniającym poniższe kryteria: 

- kandydatem do tytułu Prymusa Szkoły może być tylko uczeń programowo najwyższej klasy w placówce 
oświatowej, 

- kandydata do tytułu Prymusa Szkoły wyłania Rada Pedagogiczna danej Szkoły, 

-  kandydat do tytułu Prymusa Szkoły musi posiadać średnią ocen w wysokości co najmniej 4,75. 

2) 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. 

3) Prymus Szkoły nie może ubiegać się o nagrody w pozostałych kategoriach. 

4) Wniosek o przyznanie Tytułu Prymusa Szkoły określonemu uczniowi jest składany przez Dyrektora Szkoły 
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Zasady przyznawania Nagrody Gminy w kategoriach edukacja, sport, kultura:   

1) w kategorii edukacja nagrodę może otrzymać laureat lub finalista etapu co najmniej wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty lub konkursów 
interdyscyplinarnych organizowanych co najmniej na szczeblu województwa,    

2) w kategorii sport nagrodę mogą otrzymać uczniowie, którzy zdobyli mistrzostwo powiatu indywidualnie 
lub drużynowo lub finaliści co najmniej etapu wojewódzkiego w zawodach organizowanych przez SZS,   

3) w kategorii kultura nagrodę może otrzymać:  
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-  uczeń za zdobycie w konkursach artystycznych miejsc od 1 do 3 na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim, 

-  dziecko uczęszczające do przedszkola za zdobycie w konkursach artystycznych miejsca           co 
najmniej od 1 do 3 na szczeblu powiatu.    

4) Wniosek o przyznanie Nagrody Gminy w ww. kategoriach mogą składać: 

- dyrektorzy placówek oświatowych, 

- podmioty, które uczeń reprezentuje, 

- rodzic/opiekun prawny. 

3. Termin składania wniosków:  

1) 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 Drawsko wraz z uzasadnieniem. 

2) Wzór wniosku o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły lub Nagrody Gminy w ww. kategoriach określa 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

IV  

Przyznawanie tytułu i nagród w ramach regulaminu.  

1. W celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Wójt Gminy Drawsko powołuje Komisję, która dokona 
oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. 

2. Środki pieniężne przeznaczone na nagrody zabezpieczone będą corocznie w budżecie  Gminy Drawsko. 

3. Nagrody mogą być przyznawane w formie rzeczowej lub finansowej. 

4. Wartość nagrody rzeczowej lub finansowej w przypadku tytułu Prymusa Szkoły, o którym mowa w III  
pkt. 1,  wynosi kwotę w wysokości 500,- zł brutto. 

5. Wartość nagrody rzeczowej lub finansowej w przypadku Nagród Gminy w kategoriach edukacja, 
sport, kultura, o których mowa w III  pkt. 2 mogą wynieść w wysokości od 100,- zł do 400,- zł brutto. 

6. Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 30 września każdego roku. 

7. Na podstawie weryfikacji i propozycji Komisji Wójt Gminy Drawsko przyznaje nagrody określonym 
uczniom. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 
uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko z dnia 26.04.2022r. 

Wniosek o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły /  Nagrody Gminy *                       w kategorii 

………..……………………………………………………………………………………………………….…
.     * (niewłaściwe przekreślić) 

I Wnioskujący: ( nazwa/ imię i nazwisko, adres)  

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

II Dane kandydata do tytułu/nagrody:  

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe wskazane przez ucznia: 
………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa placówki oświatowej: 
…………………………………………………………………………………………… 

4. Adres placówki oświatowej: 
…………………………………………………………………………………………. 
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5. Klasa: …………………………………………………………………………………………… 

6. Wpisać średnią ocen za rok szkolny, wynik z egzaminu ośmioklasisty i wyliczenie procentowe z średniej 
ocen na świadectwie ukończenia szkoły i z łącznego wyniku ze wszystkich części egzaminu ośmioklasisty lub 
wpisać laureat/finalista jakiego konkursu- z jakiej dziedziny: 
………………………………………………………………………………………….. 

III Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………  Wykaz załączonych 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez ucznia warunków przyznania tytułu Prymus Szkoły lub 
przyznania Nagrody Gminy w określonej 
kategorii………………………………………………………………………….. . 

Załącznik nr 1 ..…………………………………………………………………………… Załącznik nr 
2………………………………………………………………………………       Załącznik nr 
3……….……………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu wzięcia udziału w procedurze 
przyznania tytułu Prymusa Szkoły lub Nagrody Gminy w ramach Regulaminu przyznawania 
poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych 
funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko:  

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

Data i podpis podmiotu wnioskującego                       Data i podpis ucznia 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXVIII/259/2022 Rady Gminy Drawsko  
z dnia 26.04.2022r.  

 
 
W dniu 30 grudnia 2019r. Rada Gminy Drawsko podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach 
oświatowych ” określając cele, formy, adresatów, zasady finansowania oraz spodziewane efekty 
programu zgodnie z dyspozycją art. 90 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Jest to podstawą do 
uchwalenia Regulaminu, który w sposób szczegółowy określa warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży uczącej się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i osiągającej 
szczególne sukcesy.  
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
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