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NAGRODA DLA UCZNIÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  

WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

Wydział: Wydział Organizacyjny 

Osoba odpowiedzialna: Adriana Wiśniewska, pok. 13, tel. 61 8100 675, a.wisniewska@komorniki.pl 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek złożony w terminie do 31 sierpnia danego roku szkolnego.  
Załączniki: 
1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia: 
1) klasy IV, V lub VI w przypadku uczniów szkoły podstawowej; 
2) klasy I, II lub III w przypadku uczniów gimnazjum; 
3) klasy I, II, III lub IV szkoły ponadgimnazjalnej; 
2. Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, muzyczne, 

artystyczne.  
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wnioskodawcę.  

Opłaty: Usługa nie podlega opłacie skarbowej.   

Termin odpowiedzi: 30 dni od upływu terminu składania wniosków. Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji 
administracyjnej.  

Tryb odwoławczy: Od decyzji Wójta służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji. 

Podstawa prawna: 
1. Art. 90 t ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.2004 Nr 256 poz. 

2572 ze zm.). 
2. Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: 

przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Komorniki. 

Uwagi: 

1. O nagrodę za osiągnięcia naukowe ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkali i zameldowani na terenie Gminy 
Komorniki i którzy spełnili jednocześnie 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. O nagrodę za osiągnięcia sportowe i artystyczne mogą się ubiegać uczniowie spełnili 
następujące warunki:  

1) uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 3.5 oraz co najmniej 
poprawną ocenę z zachowania; 

2) zostali finalistami lub zajęli I, II, III miejsce w  konkursach lub olimpiadach na najwyższym 
szczeblu powiatowym lub 

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

4) zostali laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym. 

 
 
 
 


