
UCHWAŁA NR XVII/153/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1994 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/153/16

Rady Gminy Branice

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

„Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”

§ 1. Niniejszy Regulamin stanowi element ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Branice”, przyjętego Uchwałą Nr XVI/140/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 
2016 r.

§ 2. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

§ 3. Kandydatów do nagrody wyłania się spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Branice.

§ 4. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w następujących kategoriach:

1) nauka;

2) kultura;

3) sport;

4) inne dokonania wyróżniające ucznia.

§ 5. 1. Zgłoszenie kandydata do nagrody odbywa się w formie pisemnego wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata;

2) uzasadnienie wniosku podpisane przez osoby lub podmioty uprawnione, wymienione w § 6 niniejszego 
Regulaminu;

3) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów zawierających osiągnięcia kandydata w danym roku 
szkolnym.

§ 6. Do składania wniosku uprawnione są:

1) Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców szkół;

2) zarządy organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno – oświatowych działających na terenie 
Gminy Branice;

3) rodzice dziecka (w tym przypadku Kapituła może zwrócić się do Dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń o wydanie opinii na temat ucznia).

§ 7. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia za wybitne 
osiągnięcia” w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w terminie do 30 czerwca danego roku.

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę, którą tworzą:

1) Wójt Gminy Branice, jako Przewodniczący;

2) Przewodniczący Rady Gminy Branice;

3) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Branice;

4) Przewodniczący Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP Rady Gminy Branice;

5) Kierownik referatu promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

§ 9. Co roku przyznawane mogą być cztery nagrody, w każdej kategorii po jednej, w wysokości ustalonej 
przez Kapitułę w ramach posiadanych na ten cel środków. Kapituła zastrzega sobie również prawo nie 
przyznania nagród w poszczególnych kategoriach. W przypadku nie przyznania nagrody w danej kategorii, 
Kapituła może przyznać dwie równorzędne nagrody w innych kategoriach.
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§ 10. Informacje o przydzielonych nagrodach podawane są do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice.

§ 11. Wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do 30 września danego roku.
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