
Zarządzenie 178/2021 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Sadowne 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) zarządza, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się Regulamin przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Sadowne stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sadowne zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 178/2021 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 11.01.2021r. 

 

 

Regulamin 

przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Sadowne 

 

1. Wójt Gminy Sadowne przyznaje uczniom za specjalne osiągnięcia nagrodę, zwaną – nagrodą 

Wójta Gminy Sadowne. 

2. Nagroda Wójta Gminy Sadowne przyznawana jest uczniom: 

1) szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne, tj.: Szkoły Podstawowej im. 

bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach. 

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy 

Sadowne, tj.: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku, Niepubliczna Szkoła im. Janusza 

Korczaka w Kołodziążu. 

3. Uczeń kandydujący do nagrody Wójta powinien spełniać jedno z podanych niżej kryteriów: 

a) wysokie wyniki w nauce: 

- uczniowie klasy V-VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie nie 

niższą niż 5,50 i wzorowe zachowanie. 

- uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie 

nie niższą niż 5,43 i wzorowe zachowanie. 

b) jest finalistą konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

c) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy 

d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w sporcie co najmniej na szczeblu powiatowym 

e) reprezentuje własny dorobek twórczy – literacki, artystyczny, techniczny 

f) uczeń jest laureatem konkursu co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

4. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sadowne przedstawia Dyrektor szkoły, do  której 

uczęszcza uczeń. Wnioski zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, zawierające uzasadnienie 

spełniania kryteriów wraz z  kopiami dokumentów potwierdzających ich spełnianie, składa się w 

Urzędzie Gminy Sadowne w terminie 9 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

5. Nagroda Wójta Gminy Sadowne przyznawana jest uczniom, o których mowa w pkt 3 

w  formie rzeczowej. 



6. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Sadowne odbywać się będzie podczas zakończenia 

roku szkolnego. 

7. Listę uczniów, którym przyznano nagrody Wójta Gminy Sadowne podaje się do  publicznej 

wiadomości. 

8. Rodzice uczniów, którym przyznano nagrodę zobowiązani są do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

9. Nagrody Wójta Gminy Sadowne będą przyznawane w miarę posiadanych środków 

określonych w budżecie gminy na dany rok. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje                

Wójt Gminy Sadowne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 2 

do Zarządzenia Nr 178/2021 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 11.01.2021r. r. 

 

Wniosek 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sadowne  

dla ucznia za specjalne osiągnięcia  

 

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

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

3.  Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….  

4.  Imiona i nazwiska rodziców ucznia: ………………………………………………………….  

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

5.  Telefon kontaktowy do rodziców: ……………………………………………………………  

6.  Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………  

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

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

7.  Uczeń/uczennica klasy: ………………………………………………………………………. 

8.  Osiągnięcia ucznia 1: ………………………………………………………………………….  

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

9.  Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 Należy wpisać rodzaj osiągnięć ucznia z pkt 3 Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Sadowne 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………..    ……………………………………….. 
 (miejscowość i data)                           (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 

 

10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

celów związanych z przyznaniem nagrody Wójta Gminy Sadowne dla ucznia za specjalne 

osiągniecia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                   

(Dz. U. 2016 r. poz. 922). oraz na podanie do publicznej wiadomości listy osób nagrodzonych. 

 

 

 

 

……………………………………..     ……………………………….. 
      (miejscowość i data)                                    (podpis rodziców) 

 

 

 

 

 

11.  Decyzja Wójta Gminy Sadowne: 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………    ……………………………….. 
  (miejscowość i data)       (podpis Wójta) 

 

 

 

Załączniki 2: ………………………………………………………………………………………... 

                                                           
2 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania uczniom 
nagród Wójta Gminy Sadowne 


