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W sprawie: regulaminu przyznawania nagród Starosty Chrzanowskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Chrzanowski.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. I i art. 32 ust. I pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym tj Dz. U. z 20I8r,. poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

*1

Ustala się regulamin przyznawania nagród Starosty Chrzanowskiego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Chrzanowski, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwaly.

*2

Traci moc Uchwała Nr 208/l/2006 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia
2006r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Starosty Powiatu Chrzanowskiego dla
najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin przyznawania nagród Starosty Chrzanowskiego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkól ponadpodstawowych prowadzonych przez

Powiat Chrzanowski

*1

1. Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski ustanawia się w celu
uhonorowania pracowitości, uzdolnień i umiejętności.

2. Nagrody doyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym.

*2

Nagrody Starosty Chrzanowskiego przyznąje się za poprzedni rok szkolny w czterech
kategoriach

- za najlepsze wyniki w nauce,

- za szczególne osiągnięcia artystyczne,

- za wybitne osiągnięcia sportowe,

- za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym

Typowania kandydatów do nagród za poprzedni rok szkolny dokonują Rady Pedagogiczne
zainteresowanych szkół.

*3

1. Wniosek o nagrodę za najlepsze wyniki w nauce powinien zawierać:

- średnią ocen oraz ocenę z zachowania za poprzedni rok szkolny,

- zestawienie osiągnięć za poprzedni rok szkolny w konkursach przedmiotowych,
tematycznych i olimpiadach przedmiotowych z podaniem pełnej nazwy organizatora.

- uzasadnienie wniosku.



2. Wniosek o nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne powinien zawierać:

- informację o osiąganych wynikach w nauce oraz ocenę z zachowania za poprzedni tok
szkolny,

- zestawienie osiągnięć za poprzedni rok szkolny w konkursach artystycznych
z podaniem pełnej nazwy organizatora,

- informację o indywidualnych występach, wystawach, publikacjach, innych
dokonaniach artystycznych za poprzedni rok szkolny,

- uzasadnienie wniosku.

3. Wniosek o nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe powinien zawierać:

- informację o osiągniętych wynikach w nauce oraz ocenę z zachowania za poprzedni

rok szkolny,

- zestawienie osiągnięć za poprzedni rok szkolny w zawodach sportowych
z podaniem kategorii wiekowej i pełnej nazwy organizatora,

- informację o uczestnictwie w reprezentacjach z podaniem kategorii wiekowej,

- uzasadnienie wniosku.

4. Wniosek o nagrodę za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym
powinien zawierać:

- informację o osiąganych wynikach w nauce oraz ocenę z zachowania za poprzedni rok
szkolny,

- zestawienie osiągnięć za poprzedni rok szkolny w konkursach związanych
z kształceniem zawodowym z podaniem pelnej nazwy organizatora,

- uzasadnienie wniosku.

Wnioski za poprzedni rok szkolny nateży składać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
do 30 września każdego roku.



*5

Wyboru najlepszych uczniów, uprawnionych do nagrody, dokonuje Komisja konkursowa.
Rozstrzygnięcia Komisji zapadać będą w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Przy równej Uości głosów decyduje glos Przewodniczącego.

*6

Starosta zarządzeniem powołuje imienny skład Komisji konkursowej. W skład Komisji
wchodzą:

- Starosta — Przewodniczący Komisji.

- Wicestarosta.

- Przewodniczący Komisji Edukacji. Kuhury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu,

- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę za najlepsze wyniki w nauce za poprzedni rok
szkolny bierze się pod uwagę:

- średnią ocen,

- osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych,

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

- osiągnięcia w konkursach tematycznych.

- osiągnięcia w turniejach. zawodach przedmiotowych i temaycznych,

- ocenę z zachowania.

*8

Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne za poprzedni
rok szkolny bierze się pod uwagę:

- osiągnięcia w konkursach artystycznych,

- indywidualne osiągnięcia artystyczne (wystawy, występy, prezentacje),

- osiągane wyniki w nauce,

- ocenę z zachowania.



Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe za poprzedni rok
szkolny bierze się pod uwagę:

- osiągnięcia w zawodach sportowych,

- powołanie do reprezentacji,

- osiągane wyniki w nauce,

- ocenę z zachowania.

* 10

Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem
zawodowym za poprzedni rok szkolny bierze się pod uwagę:

- osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

- osiągnięcia w konkursach technicznych i innych związanych z nauką zawodu

- osiągane wyniki w nauce,

- ocenę z zachowania,

* 11

Przy rozpatrywaniu wszystkich wniosków przyjmuje się kryteria jakości osiągnięć
w następującej kolejności:

- osiągnięcia na szczeblu krajowym,

- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,

- osiągnięcia nagrodzone przyjęciem na wyższą uczelnię.

- osiągnięcia na szczeblu rejonowym,

- osiągnięcia na szczeblu powiatowym niezależne od liczby osiągnięć na poszczególnym
szczeblu.

* 12

Komisja przewiduje możliwość nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach
w danym roku lub przyznania więcej niż jednej nagrody w kategorii, przy założeniu, że
liczba wszystkich nagród nie może być wyższa niż 4 w roku.
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* 13

Decyzja Komisji jest ostateczna.

* 4

Starosta może dodatkowo, samodzielnie w szczególnych przypadkach przyznać nagrodę lub
wyróżnienie dla ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski
w czasie trwania roku szkolnego, bez realizacji procedury określonej powyżej.

* 15

Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podane zostaną do publicznej
wiadomości. Nagrody lub wyróżnienia zostaną wręczone na sesji Rady Powiatu
Chrzanowskiego wskazanej przez Przewodniczącego Rady Powiatu po uzgodnieniu ze
Starostą Chrzanowskim.

ROSA


