
Zarządzenie Nr  227/2019 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 27 września 2019 r. 

  

zmieniające Zarządzenie Nr 226/2015 Wójta gminy Michałowice z dnia 29 października 2015 

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za 

osiągnięcia edukacyjne, uczniom kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice. 

  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póżn.zm.), Wójt Gminy Michałowice zarządza, co 

następuje:  

 

§ 1 

W załączniku do Zarządzenia nr 226/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 

października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany : 

1) w  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1.  Nagroda może być przyznana na koniec roku szkolnego uczniom kończącym 

edukację w klasie VIII szkoły podstawowej oraz III liceum ogólnokształcącego, w 

szkołach  prowadzonych przez Gminę Michałowice, którzy: 

1) zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty, lub zajęli indywidualnie I, II lub III 

miejsce w innym konkursie na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, lub 

2) mają znaczące indywidualne osiągnięcia sportowe i w zawodach sportowych  zajęli: 

- na szczeblu powiatowym I miejsce, 

- na szczeblu wojewódzkim od I do III miejsca, 

- na szczeblu krajowym od I do VI miejsca  

i jednocześnie w klasyfikacji końcoworocznej z żadnego przedmiotu nie otrzymali 

oceny niższej niż dostateczna oraz niższej niż bardzo dobra oceny z zachowania, lub 

3) osiągnęli na koniec roku szkolnego bardzo wysokie wyniki w nauce: średnią ocen 

nie niższą niż 5,0 i 

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.” 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    „ 1.  Kandydatów do nagrody Wójta Gminy Michałowice zgłaszają dyrektorzy szkół 

w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego, składając 

wniosek do Wójta Gminy za pośrednictwem CUW Gminy Michałowice.” 

       

   § 2  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Michałowice. 

§ 3 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


