
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2020  

Wójta Gminy Nadarzyn  

z dnia 16.01.2020 r. 

 

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne i sportowe, uczniom kończącym szkołę, dla której Gmina Nadarzyn jest 

organem prowadzącym. 

§ 1. 

1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania uzdolnień uczniów uzyskujących 

znaczące osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. 

§ 2. 

1. Nagroda Wójta Gminy Nadarzyn jest przyznawana ze środków budżetu Gminnego 

Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. 

2. Nagroda jest przyznawana w formie rzeczowej. 

§ 3. 

1. Nagrodę przyznaje się uczniom kończącym edukację w klasie VIII szkoły 

podstawowej i uczniom klasy maturalnej liceum ogólnokształcącego prowadzonych 

przez gminę Nadarzyn. 

2. Nagrodę I stopnia otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:  

1) został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i olimpiad 

organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub zajął 

indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach przedmiotowych na szczeblu 

krajowym lub wyższym,  

2) uzyskał w klasyfikacji końcowej bardzo wysokie wyniki w nauce: średnią ocen 

powyżej  5,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3. Nagrodę I stopnia otrzymuje również uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) ma znaczące indywidualne osiągnięcia sportowe i w zawodach sportowych 

reprezentował szkołę i gminę na szczeblu międzynarodowym lub na szczeblu 

krajowym zajmując miejsca od I do III,  

2) w klasyfikacji końcowej z żadnego przedmiotu nie otrzymał oceny niższej niż 

dobra oraz szczyci się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. 

 

 



4. Nagrodę II stopnia otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) osiągnął w klasyfikacji końcowej bardzo wysokie wyniki w nauce: średnią 

ocen powyżej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

2) wyróżnia się osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, zajmując na 

szczeblu wojewódzkim od miejsca I do IV. 

5. Nagrodę II stopnia otrzymuje również uczeń, który osiągnął średnią ocen powyżej 5,5 

i wzorowe zachowanie. 

6. Absolwent przedszkola/oddziału przedszkolnego otrzymuje pamiątkową nagrodę  

z tytułu ukończenia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 4. 

1. Kandydatów do nagrody Wójta Gminy Nadarzyn zgłaszają dyrektorzy szkół w formie 

pisemnej, najpóźniej 7 dni roboczych  przed zakończeniem roku szkolnego, składając 

wniosek do Wójta Gminy Nadarzyn za pośrednictwem Gminnego Zespołu 

Oświatowego.  

2. Wzór wniosku o nagrodę Wójta Gminy Nadarzyn stanowi załącznik Nr 1  

do regulaminu. 

§ 5. 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Nadarzyn.  

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje           

Wójt Gminy Nadarzyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

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

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

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia  

edukacyjne lub sportowe 

Na podstawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne uczniom kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Nadarzyn 

wnioskuję o przyznanie nagrody stopnia ……… za…………………………………………… 

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

 

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

klasa …………………..  

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

Adres zamieszkania ucznia:  

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

W wyniku klasyfikacji końcowej  uczeń uzyskał:  

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

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

Opis osiągnięć ucznia:  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………….  
                        (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)  


