Załącznik nr 1 do
uchwały Nr
XL5III/430/2018
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 maja 2018r.

Regulamin
przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Ustka uzdolnionym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ustka i uczęszczającym do szkół
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
§ 1.
Nagroda Burmistrza Miasta Ustka, zwana dalej nagrodą może zostać przyznana uczniom
szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ustka.
§ 2.
Nagrodę, o której mowa w §1 przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły.
§ 3.
1. O nagrodę może się ubiegać uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne
osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem
nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole,
z wyjątkiem konkursów artystycznych (np. recytatorskich, teatralnych, muzycznych,
plastycznych, tanecznych, fotograficznych, multimedialnych, marynistycznych) i sportowych.
2. Przez wybitne osiągnięcia w nauce, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć:
- osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego i szkoły ponadpodstawowej
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie z pkt 1 i 2 załącznika Nr 2 do
niniejszego regulaminu,
- osiągnięcia ucznia oddziału gimnazjalnego w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
lub innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach punktowanych zgodnie z pkt 3
załącznika Nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 4.
1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, należy składać
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego do Naczelnika Wydziału Spraw

Społecznych Oświaty, Kultury i Sportu za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta Ustka.
2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, podając nazwy konkursów,
olimpiad oraz organizatorów w pełnym brzmieniu. Wnioski wypełnione ręcznie nie są
rozpatrywane.
3. Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów lub kserokopie zaświadczeń
organizatora przeprowadzającego konkurs, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły.
4. Dołączone do wniosku kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających sukcesy
ucznia muszą zawierać pełną nazwę i datę konkursu, nazwisko i imię ucznia.
5. Sukces ucznia nie podlega punktacji w przypadku braku na dyplomie/ zaświadczeniu daty
oraz stosownej pieczątki i podpisu organizatora.
6. Osiągnięcia ucznia we wniosku należy wpisywać rozpoczynając od konkursów i olimpiad
zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.
7. W przypadku udziału ucznia w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni
etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia. Nie podlegają punktacji
wszystkie etapy tego samego konkursu. W przypadku konkursów wielosesyjnych należy
podać jedną najlepszą sesję. Kolejne sesje tego samego konkursu nie podlegają ocenie.
8. W przypadku udziału ucznia w olimpiadzie/konkursie dla wyższego etapu edukacyjnego,
punkty za osiągnięcia przyznawane są zgodnie z tabelą wyższego etapu edukacyjnego.
9. W przypadku osiągnięć drużynowych (zespołowych) i braku nazwisk oraz imion uczniów
na dyplomie szkoła dołącza spis drużyny (zespołu) potwierdzony przez dyrektora szkoły.
10.W przypadku uzyskania przez ucznia złotego, srebrnego lub brązowego medalu w
międzynarodowych olimpiadach lub międzynarodowych turniejach, przyznawana jest
nagroda rzeczowa.
11. Potwierdzenie osiągnięcia wymienionego w ust. 10 należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia
danego roku.
§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Ustka poprzez zatwierdzenie listy nagrodzonych
uczniów sporządzonej przez Komisję Nagród Burmistrza Miasta Ustka, zwaną dalej
„Komisją”.
2. Burmistrz Miasta Ustka co roku w drodze Zarządzenia powołuje Komisję, określa jej skład
osobowy oraz wyznacza przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
3. W skład Komisji wchodzi:
a) dwóch przedstawicieli Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu

Miasta Ustka,
b) jeden doradca/specjalista przedmiotów humanistycznych,
c) jeden doradca/specjalista przedmiotów matematycznych,
e) jeden doradca/specjalista przedmiotów przyrodniczych,
4. Do zadań Komisji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody; każdy wniosek sprawdzany,
punktowany i akceptowany jest przez co najmniej 2 członków Komisji oraz przez
przewodniczącego Komisji,
2) na pierwszym posiedzeniu Komisja ustala klasyfikację konkursów i olimpiad
organizowanych w danym roku, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z tabeli konkursów
określającej punktację,
3) w przypadku wątpliwości z zakwalifikowaniem konkursu do odpowiedniej kategorii
podczas prac Komisji czynności wskazane w pkt 1 dokonuje 3 członków wskazanych przez
Przewodniczącego,
4) ustalenie limitu punktów kwalifikujących ucznia do nagrody oraz ustalenie wysokości
nagród,
5) sporządzenie listy nagrodzonych uczniów.
§ 6.
1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w
obecności co najmniej połowy ustalonego składu komisji.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma Przewodniczący.
3. Posiedzenia komisji są protokołowane.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu.
§ 7.
O przyznaniu nagrody zostaje zawiadomiony dyrektor szkoły, w której uczeń pobiera naukę.
§ 8.
1. Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu miasta, nie mniej niż:

1) 200 zł dla ucznia szkoły podstawowej
2) 300 zł dla ucznia oddziału gimnazjalnego i szkoły ponadpodstawowej
2. Nagroda wypłacana jest jednorazowo do rąk pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna
prawnego ucznia za pośrednictwem szkoły.
§ 9.
Środki finansowe na nagrody zostaną corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto
Ustka.
§ 10.
1. Wysokość oraz ilość przyznanych nagród uzależniona jest od decyzji Burmistrza Miasta
Ustka.
2. Decyzja Burmistrza Miasta Ustka o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Zasad przyznawania nagród rozstrzyga
Burmistrz Miasta Ustka.

