UCHWAŁA NR XLVI/364/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie "Regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju dla uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę".
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
W celu uhonorowania uczniów osiągających szczególne wyniki edukacyjne i sportowe ustanowiona została
nagroda Burmistrza Lądka-Zdroju przyznawana zgodnie z niniejszym regulaminem.
§ 1. Informacje ogólne:
1. Nagroda ma charakter nagrody finansowej lub rzeczowej.
2. Wysokość nagrody nie może być wyższa od 600 zł netto.
§ 2. Nagrody mogą zostać przyznane:
1. Uczestnikom finałów międzynarodowych oraz laureatom finałów krajowych przedmiotowych.
2. Uczniom uzyskującym inne wybitne osiągnięcia.
§ 3. Zasady i tryb przyznawania nagrody:
1. Nagroda przyznawana jest 1 raz w roku, na zakończenie roku szkolnego.
2. Nagrodę może otrzymać jeden uczeń każdej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina LądekZdrój.
3. Nagrodę może otrzymać uczeń, który:
1)uzyskał punktowane miejsce w finale lub jest laureatem konkursu przedmiotowego lub olimpiady
przedmiotowej albo zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub
międzynarodowym,
2)uczeń klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum za najwyższy wynik sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, uzyskany odpowiednio nie mniej niż 35 pkt i 80 pkt.
3)uczeń VI klasy szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum, III klasy liceum, którego średnia ocen na zakończenie
roku szkolnego jest najwyższa w szkole.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju występuje dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
2. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i powinien zawierać opis osiągnięć w świetle podanych
niżej kryteriów:
1)Imiona i nazwisko ucznia,
2)osiągnięcia ucznia (w tym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych, itp.),
3)wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm
społecznych,
4)opinia Rady Pedagogicznej,
5)data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły:
§ 5. 1. Wnioski należy składać w przedostatnim tygodniu nauki każdego roku szkolnego, w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.
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2. Burmistrz Lądka-Zdroju może przyznać nagrody z własnej inicjatywy.
§ 6. Burmistrz Lądka-Zdroju, na początku każdego roku szkolnego, powiadamia wszystkie szkoły
o możliwości ubiegania się o ,,Nagrodę Burmistrza Lądka-Zdroju”.
§ 7. Ostateczną decyzję o charakterze i wysokości nagrody podejmuje Burmistrz Lądka-Zdroju.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90t ust. 1 pkt 2 pozwala samorządom na wspieranie
edukacji uzdolnionym dzieciom i uczniom. Bardzo wielu uczniów naszych szkół bierze czynny udział
w konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych, zawodach i turniejach sportowych o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Uczniowie dochodzą w nich do najwyższych etapów, rozwijając swoje uzdolnienia
i zainteresowania, podnosząc swój poziom wiedzy czy sprawność fizyczną. Nie bez znaczenia jest też to, że
wszystkie te wystąpienia są promocją gminy w bliskiej i dalszej okolicy oraz kraju. Ustanowienie „Nagrody
Burmistrza Lądka-Zdroju” na zakończenie roku szkolnego byłoby jeszcze jednym sposobem motywacji uczniów
do zwiększenia żmudnych całorocznych wysiłków, których efektem byłoby podnoszenie poziomu wiedzy uczniów,
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, oraz zwiększanie kondycji fizycznej.

Burmistrz Osoba pełniąca
funkcję Burmistrza LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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