
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 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się „Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia 

edukacyjne, uczniom kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice”, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 

Środki finansowe na nagrody pochodzić będą z dochodów własnych gminy, zapisanych na ten 

cel w budżecie Gminy Michałowice. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice. 

  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice 

Krzysztof Grabka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik   

Do Zarządzenia nr 226/2015                 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

REGULAMIN 

przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne, uczniom 

kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice. 

 

§1 

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

w klasie VI szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz III liceum ogólnokształcącego, 

szkół  prowadzonych przez Gminę Michałowice, którzy: 

1) są mieszkańcami Gminy Michałowice i 

2) zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad 

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

miejsce na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, lub 

3) 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 

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

nie niższą niż 5,0 i 

5) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Absolwenci, którzy jednocześnie spełniają warunki określone w §1 ust.1 pkt 2 i 3, 

otrzymują tylko jedną nagrodę Wójta Gminy Michałowice. 

 

§2 

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 ZOEASu. 

2. Wzór wniosku o nagrodę Wójta Gminy Michałowice stanowi załącznik 

do regulaminu. 

 

§3 

1. Nagroda ma formę pieniężną a jej wysokość uzależniona jest od osiągnięć uczniów 

i od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy. 

2. Nagroda jest wypłacana jednorazowo. 



3. Nagroda nie może przekroczyć trzykrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 

i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. 

poz.114 ze zm.) 

 

§4 

1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Michałowice.  

2. Przyznanie nagrody nie jest decyzją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 

ze zm.). 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczniowie zostaną powiadomieni 

za pośrednictwem szkół. 

 

§5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Wójt 

Gminy Michałowice. 

 

§6 

Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik  

do Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne, uczniom kończącym 

szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice, przyjętym Zarządzeniem nr  226/2015  Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 29 października 2015 r.  

 

 

                 ..............................dn. ………………………..                        
                           (miejscowość) 

……………………………………. 

…………………………………… 
           (pieczęć nagłówkowa szkoły) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne 

Na podstawie  § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za 

osiągnięcia edukacyjne, uczniom kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr       /2015  Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 

października 2015 r., 

  

wnioskuję o przyznanie nagrody za osiągnięcia edukacyjne dla:  

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………….…..,  

klasa …………………..   

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania ucznia:  

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

Na zakończenie roku szkolnego ……………………… uczeń ………………………. uzyskał: 

następującą średnią za wyniki w nauce: .......................................................... oraz następującą 

ocenę z zachowania:…………………………………………………………………………..  

 

Opis osiągnięć ucznia:: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

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

 

 

 

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

        (podpis dyrektora szkoły) 

 


