UCHWAŁA NR XXX/281/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1327) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W ramach realizacji Lokalnego Programu
i Młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
się Nagrodę Burmistrza Mikołowa, zwaną dalej
finansowego dla najzdolniejszych uczniów.

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
nr XVII/161/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży) ustanawia
"nagrodą", która stanowi formę wsparcia

§ 2. O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa
w szkołach podstawowych bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 3. Nagroda może zostać przyznana uczniowi, który w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek
uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:
1) średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 4-6 wyniosła minimum 5,50;
2) średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 7-8 wyniosła minimum 5,30;
3) średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia wyniosła minimum 4,00 i uzyskał przynajmniej
jeden wynik spośród następujących:
a) tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora
Oświaty;
b) zajął miejsce od I do III lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach
i olimpiadach indywidualnie lub zespołowo na poziomie minimum wojewódzkim, w których
uczeń brał udział jako reprezentant szkoły lub przygotowywał się pod opieką nauczyciela
szkoły, której dotyczy wniosek w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową,
o której mowa w art. 47 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
z wykluczeniem osiągnięć, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i § 3 pkt 3 lit. c;
c) za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub zespołowo uzyskał miejsca od I do III we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy na poziomie
minimum wojewódzkim.
§ 4. Ustala się, że za uzyskanie wyników opisanych w §3 uczeń może otrzymać:
1) 2 punkty za średnią ocen wynoszącą od 5,50 do 5,75 dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 1;
2) 3 punkty za średnią ocen wynoszącą więcej niż 5,75 i mniej niż 6,0 dla osiągnięć opisanych w §
3 pkt 1;
3) 4 punkty za średnią ocen wynoszącą 6,00 dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 1;
4) 3 punkty za średnią ocen wynoszącą od 5,30 do 5,50 dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 2;
5) 4 punkty za średnią ocen wynoszącą więcej niż 5,50 i mniej niż 6,00 dla osiągnięć opisanych w §
3 pkt 2;
6) 5 punktów za średnią ocen wynoszącą 6,00 dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 2;

Id: AB805529-7377-4F86-8BB2-75980BD9F3A7. Podpisany

Strona 1 z 2

7) 1 punkt za każdy tytuł lub osiągnięcie opisane w § 3 pkt 3 lit. a i b;
8) 1 punkt za każde osiągnięcie opisane w § 3 pkt 3 lit. c.
9) 2 punkty za każde uzyskane II lub III miejsce we współzawodnictwie na poziomie wyższym niż
wojewódzki dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 3 lit. c.
10) 3 punkty za każde uzyskane I miejsce we współzawodnictwie na poziomie wyższym niż
wojewódzki dla osiągnięć opisanych w § 3 pkt 3 lit. c.
§ 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić rodzic/opiekun prawny ucznia.
§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody należy wnieść w formie pisemnej do Burmistrza Mikołowa do
20 lipca w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek.
§ 7. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające uzyskanie przez ucznia osiągnięć
określonych w §3 uchwały w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek.
§ 8. Na podstawie niniejszej uchwały uczniowi za dany rok szkolny może być przyznana tylko
jedna nagroda.
§ 9. Rozpatrzenie wniosku następuje w trybie postępowania administracyjnego.
§ 10. Nagroda ma charakter motywacyjny i w zależności od ilości uzyskanych w danym roku
szkolnym punktów, wynosi:
1) 500 zł dla ucznia, który uzyskał 1 punkt;
2) 1000 zł dla ucznia, który uzyskał od 2 do 6 punktów;
3) 1500 zł dla ucznia, który uzyskał od 7 do 11 punktów;
4) 2000 zł dla ucznia, który uzyskał od 12 do 16 punktów;
5) 2500 zł dla ucznia, który uzyskał od 17 punktów i więcej.
§ 11. Przyznaną nagrodę wypłaca się jednorazowo w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 13. Traci moc uchwała nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
Gmina Mikołów pragnie otoczyć szczególną opieką uzdolnionych uczniów pobierających
naukę na terenie Gminy Mikołów bez względu na miejsce zamieszkania oraz motywować ich do
dalszego rozwoju.
Nagroda stanowić będzie dla uczniów wyróżnienie za zaangażowanie i wykonaną
dodatkową pracę - często kosztem rezygnacji z wolnego czasu - by uzyskać wysokie wyniki w
nauce. Grono odbiorców nagrody stanowić będzie również pozytywny wzorzec dla społeczności
uczniowskiej.
Przedstawiona uchwała określa zasady udzielania nagród uczniom szkół z terenu Gminy
Mikołów, wskazuje osoby uprawnione do złożenia wniosku oraz ustala kryteria przyznawania
nagród.
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