Załącznik Nr 1
do regulaminu
przyznawania
nagród

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Ustka

Liczba punktów

Pieczęć szkoły

…………………..
…………………..
.………………….
(Czytelne podpisy członków
Komisji Nagród)

WNIOSEK
o przyznanie uczniowi Nagrody Burmistrza Miasta Ustka za wybitne osiągnięcia w nauce
(z wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu) (proszę załączyć kserokopie dyplomów/zaświadczeń
potwierdzających osiągnięcia ucznia)
1.Imię i nazwisko ucznia

2. Uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Ustka.
3. Szkoła, klasa ………………………………………………………………………...
4. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia ………………………………………………..

……………………………………..
Pieczęć i podpis Przewodniczącego
Rady Rodziców

Ustka, dnia …………………………………

………………………………..
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

5. Wybitne osiągnięcia ucznia:
L.
p.

Udział w etapie2

Nazwa

Olimpiady
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Płatne

Organizato
Konkursu

1

Turnieju

1

r

Miejsce

Zasięg

Bezpłatne

indywidualnie

zespołowo

Punkty (wypełnia
Komisja Nagród
UM)

6.Wybitne osiągnięcia w dziedzinach nie objętych programem nauczania: (w tym inne
nagrody i stypendia
……………………………………………………………………………………. pkt. ………..
………………………………………………………………………………….… pkt ………..
…………………………………………………………………………………….. pkt ………..
……………………………………………………………………………………. pkt. ………..
………………………………………………………………………………….… pkt ………..
……………………………………………………………………………………..pkt ………..
Razem ………..

Osiągnięcia ucznia nie potwierdzone załączoną kopią dyplomu/zaświadczenia nie będą
punktowane 3
1

wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy,

2

Należy wpisać osiągnięcie na najwyższym etapie, w którym uczeń brał udział,

3

W przypadku nieotrzymania zaświadczenia w terminie do 30 czerwca, należy dostarczyć je
w terminie późniejszym, jednak przed zakończeniem prac Komisji Nagród.

Załącznik Nr 2
do regulaminu przyznawania nagród

1. Punktacja osiągnięć uczniów szkół podstawowych.
RODZAJ KONKURSU

LICZBA PUNKTÓW
laureat

finalista

Konkursy zwalniające ze sprawdzianu (język polski, matematyka,
język obcy) - zgodnie z wykazem Kuratorium Oświaty

70

Ogólnopolskie konkursy lub turnieje organizowane przez instytucje
oświatowe, naukowe, wyższe uczelnie

laureat
30

finalista
25

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego..."

laureat
30

finalista
25

wyróżnienie

Wojewódzkie konkursy lub turnieje organizowane pod patronatem
jednostek samorządowych i rządowych, uczelni wyższych i instytucji
państwowych

laureat

finalista

wyróżnienie

20

15

10

wyróżnienie

25

bardzo dobry wynik
20

nagroda główna

nagroda

wyróżnienie

7

5

3

laureat

bardzo dobry wynik

dobry wynik

60

20
20

KONKURSY PŁATNE
Kangur matematyczny
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"
Konkursy (*) Jersz, Olimpus, Oxford, Suwikr (jeśli
wielosesyjny - JEDNA najlepsza sesja)

laureat

laureat 1-3 miejsca (1-3 stopnia)

15

laureat - pozostałe miejsca (pozostałe
dobry wynik lub wyróżnienie
stopnie) lub bardzo dobry wynik

7
Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe (*) EDI -

dyplom laureata 1-3 miejsca

PANDA, EDI - PINGWIN,

7

Ogólnopolskie Konkursy Centrum Edukacji Szkolnej (*) MULTITEST, MIX, GALILEO, ALBUS

Ogólnopolski Konkurs FOX (*)

5
dyplom laureata - pozostałe miejsca
5

dyplom grawerowany laureata 1 dyplom laureata - pozostałe miejsca
miejsce dyplom laureat miejsca 23

3
dyplom wyróżnienia
3

dyplom wyróżnienia

7

5

3

laureat

bardzo dobry wynik

dobry wynik

7

5

3

-

Zasięg ogólnopolski - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie z przynajmniej 2 województw.

-

Zasięg wojewódzki - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie przynajmniej z 3 gmin woj. pomorskiego.

-

Zasięg miejski - oznacza, że w konkursie /turnieju brali uczniowie przynajmniej z 3 szkół.

W przypadku konkursów płatnych oznaczonych (*) Komisja bierze pod uwagę nie więcej niż cztery takie konkursy, ale z różnych
przedmiotów. Proponowany minimalny próg kwalifikujący ucznia do otrzymania Nagrody Burmistrza Miasta Ustka wynosi 50 punktów.
Komisja ma prawo podjąć decyzję o zmianie minimalnego progu punktowego.

2. Punktacja osiągnięć uczniów oddziałów gimnazjalnych
RODZAJ KONKURSU

LICZBA PUNKTÓW
laureat

finalista

60

40

Konkursy zwalniające z egzaminu gimnazjalnego - zgodnie z
wykazem Kuratorium Oświaty

laureat

finalista
40

Ogólnopolskie konkursy lub turnieje organizowane przez instytucje
oświatowe, naukowe, wyższe uczelnie

laureat
30

finalista

wyróżnienie

20

10

Konkursy organizowane przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży
Uzdolnionej
Wojewódzkie konkursy lub turnieje organizowane pod patronatem
jednostek samorządowych i rządowych, uczelni wyższych i instytucji
państwowych

laureat
30

finalista

laureat

finalista

20

15

Olimpiady zwalniające z egzaminu gimnazjalnego - zgodnie z
wykazem Ministerstwa Edukacji Narodowej

60

udział w II etapie (okręgowym/
ogólnopolskim)

10

20

KONKURSY PŁATNE
Kangur matematyczny

laureat
25

Konkurs Lwiątko (fizyczny)

hiperon
20

Konkurs Bóbr (informatyczny)

Konkursy (*) Jersz, Olimpus, Oxford, Suwikr (jeśli wielosesyjny JEDNA najlepsza sesja)

laureat

wyróżnienie

kaon
15

taon

20

wyróżnienie
15

laureat

bardzo dobry wynik

15
10

dobry wynik

laureat 1-3 miejsca (1-3 stopnia) laureat - pozostałe miejsca (pozostałe dobry wynik lub wyróżnienie
stopnie) lub bardzo dobry wynik
7

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe (*) EDI - PANDA, EDI PINGWIN

bardzo dobry wynik
20

dyplom laureata 1-3 miejsca

5
dyplom laureata- pozostałe miejsca

3
dyplom wyróżnienia

7
Ogólnopolskie Konkursy Centrum Edukacji Szkolnej (*) MULTITEST, MIX, GALILEO, ALBUS

Ogólnopolski Konkurs FOX (*)

-

5

dyplom grawerowany laureata 1 dyplom laureata - pozostałe miejsca
miejsce dyplom laureat miejsca 23

3

dyplom wyróżnienia

7

5

3

laureat
7

bardzo dobry wynik
5

dobry wynik
3

Zasięg ogólnopolski - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie z przynajmniej 2 województw.
Zasięg wojewódzki - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie przynajmniej z 3 gmin woj. pomorskiego.

W przypadku konkursów płatnych oznaczonych(*) Komisja bierze pod uwagę nie więcej niż cztery takie konkursy, ale z różnych
przedmiotów. Proponowany minimalny próg kwalifikujący ucznia do otrzymania Nagrody Burmistrza Miasta Ustka wynosi 50 punktów.
Komisja ma prawo podjąć decyzję o zmianie minimalnego progu punktowego.

3. Punktacja osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych
RODZAJ KONKURSU

LICZBA PUNKTÓW
złoty medal

srebrny medal

brązowy medal

Nagroda rzeczowa

Nagroda rzeczowa

Nagroda rzeczowa

laureat

finalista/ bdb wynik

90

70

laureat

finalista/ bdb wynik

udział w II etapie (okręgowym/
ogólnopolskim)

60

40

20

Międzynarodowe konkursy organizowane przez instytucje
międzynarodowe, np. Parlament UE, CERN itp.

laureat

finalista

50

30

Ogólnopolskie konkursy lub turnieje organizowane przez instytucje
oświatowe, naukowe, wyższe uczelnie

laureat

finalista

40

30

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
organizowane przez uczelnie wyższe zgodnie z Regulaminem
zamieszczonym na stronie ZCDN

laureat

finalista wyróżniony

finalista

40

30

20

laureat

finalista

30

20

Międzynarodowe olimpiady lub turnieje (po uzyskaniu tytułu laureata
olimpiady przedmiotowej zwalniającej z egzaminu maturalnego zgodnie z wykazem CKE)

Ogólnopolskie Olimpiady i turnieje zwalniające z egzaminu
maturalnego - zgodnie z wykazem CKE

Ogólnopolskie inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z
przedmiotów dodatkowych lub tematyczne dotowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wojewódzkie konkursy lub turnieje organizowane pod patronatem
jednostek samorządowych i rządowych oraz instytucji państwowych

KONKURSY PŁATNE

udział w II etapie (okręgowym/
ogólnopolskim)
udział w części
udział w części
doświadczalnej
teoretycznej
40

30

Kangur matematyczny

laureat
25

bardzo dobry wynik
20

wyróżnienie
15

Konkurs Lwiątko (fizyczny)

hiperon

kaon
15

taon

20
Konkurs Bóbr (informatyczny)

Konkursy (*) Jersz, Olimpus, Oxford, Suwikr (jeśli wielosesyjny JEDNA najlepsza sesja)

laureat

10

20

wyróżnienie
15

laureat

bardzo dobry wynik

dobry wynik

laureat 1-3 miejsca (1-3
stopnia)

laureat - pozostałe miejsca
(pozostałe stopnie) lub bardzo
dobry wynik

dobry wynik lub wyróżnienie

10

7

3

-

Zasięg ogólnopolski - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie z przynajmniej 2 województw.

-

Zasięg wojewódzki - oznacza, że w konkursie/ turnieju brali uczniowie przynajmniej z 3 gmin woj. pomorskiego.

W przypadku konkursów płatnych oznaczonych (*) Komisja bierze pod uwagę nie więcej niż cztery takie konkursy, ale z różnych
przedmiotów. Proponowany minimalny próg kwalifikujący ucznia do otrzymania Nagrody Burmistrza Miasta Ustka wynosi 50 punktów.
Komisja ma prawo podjąć decyzję o zmianie minimalnego progu punktowego.

