
 
 

 

 Uchwała nr VII/49/2011 

Rady Gminy Komorniki 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieŜy z terenu Gminy Komorniki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z  art.7 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.1) oraz art. 90 t  

i ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r.  

Nr 256, poz.2572 ze zm.2) Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy Komorniki przyjmuje  

GMINNY PROGRAM  WSPIERANIA  EDUKACJI  UZDOLNIONYCH  DZIECI 

I  MŁODZIE śY Z TERENU GMINY KOMORNIKI 

 

I.  Cele i kryteria przyznawania nagrody 

  § 2 

1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół  podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie 

Gminy Komorniki. 

2. Cele programu: 

1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy 

poprzez udzielenie im pomocy umoŜliwiającej pokonanie materialnej bariery 

dostępu do edukacji oraz wspieranie ich rozwoju, którego bezpośrednim efektem 

będą jak najwyŜsze wyniki w nauce, 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 
poz.1441,Nr 175, poz. 1457 z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 
r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241. z 2010 r Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40. poz. 230, 
Nr 106, poz. 675 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 
281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 
2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532. Nr 227 poz.1658; z 2007 r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz.542, Nr 115, 
poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, 
Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157,poz 1241, z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz.1241 



 
 

2) wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie ich mecenatem. 

3. Program ma doprowadzić do: 

1) wzrostu aspiracji edukacyjnych  młodzieŜy,  

2) ukształtowania pozytywnego wzorca dla innych uczniów; 

3) wzmocnienia poczucia własnej wartości ucznia. 

 

§ 3  

Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieŜy jest            

nagroda Wójta Gminy Komorniki przyznawana dla ucznia za wybitne osiągnięcia 

w szkole i poza nią, których miarą są: 

1) wyniki uzyskiwane przez ucznia w wybranej dziedzinie wiedzy; 

2) osiągnięcia sportowe; 

3) osiągnięcia artystyczne; 

4) osiągnięcia muzyczne; 

5) średnia arytmetyczna ocen szkolnych; 

6) ocena z zachowania. 

 

§ 4 

1. Nagrodę za osiągnięcia naukowe otrzymują uczniowie, którzy w roku szkolnym, którego 

dotyczy wniosek uczęszczali do klas IV, V, VI szkoły podstawowej, do gimnazjum lub 

dziennej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym i ponadto spełnili 

łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4.75,  

2) uzyskali bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania, 

3)  zostali laureatami etapu rejonowego lub finalistami etapu wojewódzkiego 

konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub turniejów 

ogólnopolskich organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

2. Nagrodę za osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne otrzymują uczniowie, którzy

uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 3.5 oraz co najmniej poprawną 

ocenę z zachowania oraz spełniają jeden z poniŜszych warunków: 

1) zostali finalistami lub zajęli I, II, III miejsce w  konkursach lub olimpiadach na 

najwyŜszym szczeblu powiatowym; 



 
 

2) zostali finalistami lub zajęli I-V miejsce w konkursach i olimpiadach na szczeblu  

wojewódzkim; 

3) zostali laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym. 

 

II.   Tryb przyznawania nagrody 

§ 5  

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Komorniki jednorazowo w drodze decyzji administracyjnej

za osiągnięcia dokonane  w okresie od 1 września do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

 

§ 6 

W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy Komorniki powołuje Komisję ds. Gminnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy. 

  

§ 7 

O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody oraz jej wysokości decyduje Wójt Gminy 

Komorniki, na podstawie propozycji przedłoŜonej przez Komisję, o której mowa 

w § 6 i środków zabezpieczonych na ten cel w uchwale budŜetowej na kaŜdy rok. 

 

§ 8 

Wysokość nagrody uzaleŜniona jest od środków finansowych zaplanowanych 

w budŜecie gminy oraz ilości złoŜonych wniosków i wynosi:   

1) od 200,00 zł do 1 500,00 zł. za osiągnięcia indywidualne ucznia,  

2) od 200,00 zł do 800,00 zł za osiągnięcia  zespołowe ucznia. 

 

§ 9 

Nagroda przekazywane jest na rachunek wskazany we wniosku lub wypłacana w kasie 

Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.  Zasady ubiegania się nagrodę 

§ 10 

Druk wniosku o przyznanie nagrody stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

moŜna pobrać ze strony internetowej gminy www.komorniki.pl  lub w biurze podawczym 

w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki. 

 

§ 11 

Wnioski naleŜy składać w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w terminie od ukończenia 

zajęć szkolnych do 31 sierpnia kaŜdego roku. 

 

 § 12 

Wniosek o nagrodę składa: pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły, 

trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego:  

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia klasy IV, V 

lub VI w przypadku uczniów szkoły podstawowej; 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia klasy I, II lub 

III w przypadku uczniów gimnazjum; 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia klasy I, II, III 

lub IV szkoły ponadgimnazjalnej; 

4) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, muzyczne, 

artystyczne.  

 

§ 13 

Wykonanie obowiązków w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

 
mgr Marian Adamski 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr VII/49/2011 

Rady Gminy Komorniki  
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY KOMORNIKI 

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI 
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEZY 
ZA ROK SZKOLNY ………………………. 

 
 

 
WNIOSKODAWCA (właściwe podkreślić) 

 

PEŁNOLETNI UCZE Ń, RODZIC, PRAWNY OPIEKUN, DYREKTOR SZKOŁY, TRENER, OPIEKUN GRUPY 

Imi ę i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Nr konta bankowego  

INFORMACJA O UCZNIU 

Imi ę i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Imi ę ojca  

Imi ę matki  

Telefon  

INFORMACJA O SZKOLE    (wypełnia dyrektor szkoły) 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 



 
 

Klasa, do której uczęszczał uczeń  

w roku, którego dotyczy wniosek  

 

wychowawca  

Semestralna…………………………… Ocena z zachowania 

Roczna………………………………… 

Roczna średnia ocen  

Data i podpis dyrektora szkoły 

 

Data……………..                                                             podpis……………………... 

 

 
 
INFORMACJA O OSI ĄGNIĘCIACH UCZNIA  
 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w konkursach przedmiotowych ogłaszanych 

przez Kuratora Oświaty ( w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

 

Tytuł lub zdobyte miejsce………………………………………………………………………. 

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

Nazwa konkursu………………………………………………………………………………... 

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

Data przeprowadzenia eliminacji finałowych………………………………………………….. 

 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć indywidualnych ucznia w zawodach sportowych 

( w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

 

Dyscyplina sportowa…………………………………………………………………………… 

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

Nazwa zawodów……………………………………………………………………………….. 

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

Data przeprowadzenia eliminacji finałowych………………………………………………….. 

Tytuł lub zdobyte miejsce………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć druŜynowych ucznia w zawodach sportowych  

(w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

 

Dyscyplina sportowa…………………………………………………………………………… 

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

Dane druŜyny…………………………………………………………………………………… 

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

Nazwa zawodów………………………………………………………………………………... 

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

Data przeprowadzenia eliminacji finałowych………………………………………………….. 

Tytuł lub zdobyte miejsce………………………………………………………………………. 

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

 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w konkursach recytatorskich, artystycznych, 

plastycznych i innych ( w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

Tytuł lub zdobyte miejsce……………………………………………………………………… 

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

Nazwa konkursu………………………………………………………………………………... 

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

Data przeprowadzenia eliminacji finałowych…………………………………………………... 

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia do celów promocyjnych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883). * 

 WyraŜam zgodę 

 Nie wyraŜam zgody  

(* naleŜy zaznaczyć x w odpowiedniej kratce ) 

 

Data…………………                                                            podpis …………………………. 

 

Data…………………………..    podpis………………………………………. 

 

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku 

1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia klasy IV, V lub VI w przypadku 
uczniów szkoły podstawowej  

2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia klasy I, II lub III w przypadku 
uczniów gimnazjum 

3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia klasy I, II, III lub IV szkoły 
ponadgimnazjalnej, 

4) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, muzyczne, artystyczne.   



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr VII/49/2011 
z dnia 31 marca 2011 roku 

 
 
 

Zgodnie z art. 90t, ust.1, pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne 

programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy. 

Gmina Komorniki uznała, iŜ naleŜy wspierać aktywnych, otwartych na wiedzę i świat, 

zdolnych i pracowitych uczniów. Uczniowie ubiegający się o nagrodę  promują równieŜ 

swoją miejscowość, gminę poprzez udział w róŜnych konkursach międzynarodowych, 

ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zawodach sportowych gdzie 

osiągają wysokie wyniki. 

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wójt Gminy Komorniki 

mgr inŜ. Jan Broda  


