
Zarządzenie Nr  14/2022 

Wójta Gminy Nadarzyn 

z dnia 23 lutego 2022 r 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn  

za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe, uczniom kończącym szkołę, dla której 

Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) Wójt Gminy Nadarzyn zarządza, 

co następuje:  

§ 1. 

Wprowadza się „Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne 

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

jest organem prowadzącym”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 2. 

Środki finansowe na nagrody pochodzić będą z dochodów własnych gminy przeznaczonych 

na ten cel w budżecie. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego                             

w Nadarzynie.  

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr  6/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 stycznia 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za 

szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe, uczniom kończącym szkołę, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 14/2022  

Wójta Gminy Nadarzyn  

z dnia 23 lutego 2022 r. 

 

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia 

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

organem prowadzącym. 

 

§ 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 lub finansowej. 
 
 

§3.1.Nagrodę przyznaje się uczniom klasy maturalnej liceum ogólnokształcącego 

prowadzonego przez Gminę Nadarzyn za:   

1) osiągnięcie najwyższej średniej ocen w klasyfikacji końcowej ze wszystkich lat 

edukacji i uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania  

lub 

2) uzyskanie najwyższego średniego wyniku maturalnego z przedmiotów 

obowiązkowych 

lub 

3) osiągnięcie wysokich wyników sportowych, reprezentowanie szkoły lub gminy na 

szczeblu międzynarodowym lub krajowym zajmując miejsca od I do III i uzyskanie  

co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.   
 
 

§ 4. 1. Nagrodę przyznaje się uczniom kończącym edukację w klasie VIII szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, biorąc pod uwagę średnią ocen 

uzyskanych na świadectwach ukończenia klas IV-VIII. 
 

2. Nagrodę I stopnia otrzymuje uczeń, który:   

1) został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i olimpiad organizowanych 

pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) lub Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty (MKO) lub zajął indywidualne I,II lub III miejsce w innych konkursach  

na szczeblu krajowym lub wyższym pod patronatem MEiN lub MKO i uzyskał  

w klasyfikacji końcowej bardzo wysokie wyniki w nauce: średnią ocen powyżej 5,5  

i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  

lub  

2) ma znaczące indywidualne osiągnięcia sportowe, reprezentuje szkołę lub gminę na 

szczeblu międzynarodowym lub na szczeblu krajowym zajmując miejsca od I do III   

i uzyskał w klasyfikacji końcowej średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania  

lub 

3) uzyskał w klasyfikacji końcowej średnią ocen - 6,00. 

 



4. Nagrodę II stopnia otrzymuje uczeń, który: 

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

powyżej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz wyróżnia się 

osiągnięciami w konkursach przedmiotowych – został laureatem lub finalistą 

konkursów i olimpiad organizowanych pod patronatem MEiN lub MKO lub w innych 

konkursach zajął od I do IV miejsca na szczeblu wojewódzkim lub wyższym pod 

patronatem MEiN lub MKO 

lub 

2) ma znaczące osiągnięcia sportowe drużynowe, reprezentując szkołę lub gminę na 

szczeblu  międzynarodowym lub na szczeblu krajowym zajmując miejsca od I do III  

i uzyskał w klasyfikacji końcowej średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą  ocenę zachowania 

lub  

3)  osiągnął końcową średnią ocen powyżej 5,75.  

§5. Absolwent przedszkola/oddziału przedszkolnego otrzymuje pamiątkową nagrodę. 

§ 6. 1. Absolwentów szkół 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.  
 

§ 7. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Nadarzyn.  

§ 8. 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)  


