
 

 

 

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 UCZEŃ, RODZIC, PRAWNY OPIEKUN, DYREKTOR SZKOŁY, TRENER, OPIEKUN GRUPY 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Nr konta bankowego  

INFORMACJA O UCZNIU 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Imię ojca  

Imię matki  

Telefon  

INFORMACJA O SZKOLE    (wypełnia dyrektor szkoły) 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 



 

 

Klasa, do której uczęszczał uczeń  

w roku, którego dotyczy wniosek  

 

wychowawca  

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

Roczna………………………………… 

Roczna średnia ocen  

Data i podpis dyrektora szkoły 

 

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

 

 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH 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 drużynowych ucznia w zawodach sportowych  

(w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia) 

 

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

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

Dane drużyny…………………………………………………………………………………… 

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

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). * 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody  

(* należy 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 młodzieży. 

Gmina Komorniki uznała, iż należy wspierać aktywnych, otwartych na wiedzę i świat, 

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

swoją miejscowość, gminę poprzez udział w różnych konkursach międzynarodowych, 

ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zawodach sportowych gdzie 

osiągają wysokie wyniki. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wójt Gminy Komorniki 

mgr inż. Jan Broda  



 

 

 


