Załącznik do Uchwały Nr XXIX/214/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 21 lutego 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UZDOLNIONYM
DZIECIOM I MŁODZIEŻY NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA
§1.

1.
Nagrody mogą otrzymywać wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież uczęszczająca do
szkół podstawowych, gimnazjalnych i klas gimnazjalnych oraz reprezentująca kluby sportowe
i stowarzyszenia na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, których wiedza i umiejętności
wykraczają poza wymagania programowe tych szkół i posiadają udokumentowane
osiągnięcia w dziedzinach:
1) nauki - którzy spełnili jedno z następujących kryteriów:
a) uzyskali średnią roczną ocen co najmniej 5,0 z następujących przedmiotów :
- szkoła podstawowa - język obcy, język polski, historia i społeczeństwo,
matematyka, przyroda, informatyka oraz reprezentowali szkołę w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych i uzyskali wzorową ocenę zachowania;
- gimnazjum – język obcy, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,
biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka oraz reprezentowali szkołę
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskali wzorową ocenę zachowania;
b) uzyskali wybitne indywidualne osiągnięcia w wybranej dziedzinie naukowej - tytuł
laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub w innych
konkursach interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub
międzynarodowym organizowanych przez lub pod patronatem Kuratora Oświaty,
Marszałka Województwa, Wojewody oraz Ministrów poszczególnych resortów;
c) uzyskali łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 90 % punktów
możliwych do zdobycia (język obcy – poziom podstawowy);
2) artystyczne obejmujące dziedziny: muzyka, plastyka, taniec, teatr
a) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali,
przeglądów, turniejów o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod
patronatem Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa, Wojewody, Ministrów
poszczególnych resortów na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym i
uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

b) uczniowie, którzy uzyskali miejsca I, II, III podczas konkursów, festiwali,
przeglądów, turniejów o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod
patronatem innych instytucji, nie wymienionych w pkt. a na szczeblu wojewódzkim,
krajowym, międzynarodowym i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową
ocenę z zachowania;
3) sportu i kultury fizycznej - którzy spełnili jedno z następujących kryteriów:
a) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej
dyscyplinie indywidualnej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca
I, II, III w zawodach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym
organizowanych przez związki sportowe i uzyskali co najmniej dobrą ocenę
z zachowania;
b) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej
dyscyplinie indywidualnej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca
I, II, III w zawodach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym
organizowanych przez inne organizacje nie wymienione w pkt. a i uzyskali średnią
ocen co najmniej 4,0 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania;

c) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej
dyscyplinie zespołowej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca
I, II, III, IV, V w zawodach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i
międzynarodowym organizowanych przez związki sportowe i uzyskali co najmniej
dobrą ocenę z zachowania;
d) uczniowie, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w danej
dyscyplinie zespołowej we wszystkich kategoriach uczniowskich, uzyskali miejsca
I, II, III, IV, V w zawodach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i
międzynarodowym organizowanych przez inne organizacje nie wymienione w pkt. c i
uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania;
§2

1. Nagroda Burmistrza Miasta jest przyznawana wyłącznie na podstawie
udokumentowanych osiągnięć ucznia i spełnionych kryteriów zawartych w § 1.
2. Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika ranga imprezy/zawodów sportowych
może zostać przedłożone zaświadczenie z instytucji/klubu sportowego którego
uczestnikiem/zawodnikiem jest uczeń o udziale, randze oraz zdobytym osiągnięciu.
3. Obowiązkowe jest wyrażenie zgody ucznia i jego rodziców na zbieranie,
przetwarzanie danych i podanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu
nagrody.
§3

1. Wniosek o przyznanie nagrody uczniowi zgłasza dyrektor szkoły z inicjatywy:

a)
b)
c)
d)
e)

własnej,
opiekuna/nauczyciela/trenera,/instruktora,
wychowawcy,
rodziców,
przedstawiciela instytucji oświatowej, kultury,
stowarzyszenia.

sportowej,

organizacji

lub

§ 4.

1. Wniosek o przyznanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagrody Burmistrza Miasta
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5.

1. Uzasadniony wniosek o przyznanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagrody
Burmistrza Miasta składa dyrektor szkoły w sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec
Podlaski w terminie do dnia 07 lipca danego roku szkolnego.
§6

1. Nagroda przyznawana jest w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na
dany rok budżetowy w wysokości od 100 zł do 1 000 zł.
2. Uczniowi może być przyznana tylko jedna nagroda w danym roku szkolnym za
osiągnięcia o najwyższej randze.
3. Oprócz nagrody pieniężnej może być przyznawana nagroda rzeczowa w postaci
statuetki lub dyplomu.
§7

1. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Burmistrz Miasta zarządzeniem
powołuje komisję opiniującą wnioski przyznania uzdolnionym dzieciom i młodzieży
nagród Burmistrza Miasta.
2. Komisja Opiniująca rozpatruje zgłoszone wnioski do 15 sierpnia danego roku
kalendarzowego.
3. Liczbę nagród oraz proponowaną wysokość kwot przyznanych stypendiów
każdorazowo ustala Komisja, biorąc pod uwagę wysokość środków zaplanowanych na
ten cel w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski.
4. Komisja przedstawia na piśmie uczniów – kandydatów do nagrody Burmistrzowi
Miasta wraz z uzasadnieniem.
5. Komisja może przedstawić więcej niż jedną kandydaturę w danej kategorii lub nie
przedstawić żadnej.
§8

1. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Burmistrz Miasta.
2. Nagrody przyznawane są raz w roku i wręczane na miejskiej inauguracji nowego roku
szkolnego.

3. Informację o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości.

