Projekt z 10.11.2016 r.

Uchwała nr XXIV/……./2016
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci
i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła
Powiatu Oleckiego”
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r., poz. 35, poz. 64,
poz. 195, poz. 668 i poz. 1010)
Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się Powiatowy program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie
przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o którym mowa
w § 1, określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę
Powiatu w Olecku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.
§ 4.
Traci moc uchwała nr XXIX/177/09 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie
przyznania Nagród Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Załącznik do uchwały nr XXIV/……./2016
Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r.

Powiatowy program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki
w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”
Zasady ogólne
1. Tworzy się Powiatowy program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie
przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”.
2. Nagroda Starosty Oleckiego przyznawana będzie w formie finansowej lub rzeczowej.
3. Odbiorcami wyżej wymienionej nagrody są uczniowie, którzy swoją pracą, pasją i talentem
osiągnęli spektakularne sukcesy w różnych obszarach szkolnych i pozaszkolnych.
4. Nagroda nie ma charakteru socjalnego.
Cele programu
5. Cele przyjętego Programu:
 promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
 motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie
własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad własnym rozwojem,
 stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,
 zachęcenie uczniów do promowania i reprezentowania powiatu w konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
lub międzynarodowym,
 nagradzanie.
6. Nagroda ma charakter motywacyjny i uznaniowy.
Kryteria przyznawania nagrody
7. Nagrodę może otrzymać uczeń, który wykaże się wybitnymi osiągnięciami w jednej
z dziedzin: naukowej, artystycznej i sportowej.
8. Nagroda przyznawana będzie po zakończeniu roku szkolnego, tj. najwcześniej
we wrześniu.

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za pośrednictwem dyrektora szkoły może występować
dyrektor szkoły oraz inne podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, opiekunowie,
nauczyciele.
10. Wniosek należy składać do Starostwa Powiatowego w Olecku do końca czerwca każdego
roku.
11. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
12. Nagroda za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznana uczniowi, który spełnia
łącznie następujące kryteria:
a) został finalistą lub laureatem przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu
co najmniej wojewódzkim,
b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
13. Nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi,
który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) został finalistą lub laureatem wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego
konkursu artystycznego,
b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
14. Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznana uczniowi, który spełnia
łącznie następujące kryteria:
a) uzyskał tytuł zwycięzcy w zawodach sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego,
tytuł medalisty w zawodach sportowych szczebla krajowego lub międzynarodowego,
b) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Postanowienia ogólne
15. Rozstrzygnięcia Starosty Oleckiego odnośnie przyznania nagród są ostateczne.
16. Wypłaty i zakupu nagród dokonuje szkoła. Budżet szkoły, której uczniowi przyznano
nagrodę zwiększony będzie o kwotę środków na wypłatę lub zakup nagrody.
17. Dyrektor

szkoły

potwierdza

zgodność

dokumentów

z

oryginałem

i

ponosi

odpowiedzialność za dane wskazane we wniosku, który stanowi załącznik do programu.
18. Nagrodzony wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz swoich danych osobowych
w celach promocyjnych związanych z programem.
19. Wydziałem merytorycznie odpowiedzialnym za przygotowanie Staroście informacji
i materiałów jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego
w Olecku.

Załącznik do Powiatowego programu wspierania uzdolnionych
dzieci i młodzieży (…) „Perła Powiatu Oleckiego”

.................................................
(Miejscowość, data)

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Oleckiego
pn. „Perła Powiatu Oleckiego”
Pieczęć szkoły

Podstawa prawna:

uchwała nr XXIV/…./2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.11.2016 r.

Termin składania:

do 30 czerwca każdego roku

Miejsce składania:

Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

Część I. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KI DO NAGRODY:
Imię/imiona:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Telefon

Dane szkoły:

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Kod pocztowy

Miejscowość

Kierunek kształcenia

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Zawód

Klasa

Uwagi dyrektora szkoły o uczniu:
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
Ocena z zachowania: ……………………………………………….

Część II. DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA/KI DO NAGRODY:
Rodzaj nagrody (właściwe zaznaczyć):
Nagroda za szczególne osiągnięcia w nauce
Nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne
Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia kandydata/ki:
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

Część III. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, o którym mowa w części II wniosku:
1) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………,
4)

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

……………………………………………….
(Podpis Dyrektora Szkoły)

Część IV. OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI DO NAGRODY:
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci
i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania
Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego” oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
……………………………………………….
(czytelny podpis kandydata/ki)
……………………………….…………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)**
**wypełnić obowiązkowo w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Część V. OCENA FORMALNA WNIOSKU:
Wypełnia Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku:
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………….
(czytelny podpis)

Część VI. DECYZJA STAROSTY OLECKIEGO:
Decyzja o nieprzyznaniu nagrody: ……………………………………………………………………………….
Decyzja o przyznaniu nagrody za:
Forma nagrody:
szczególne osiągnięcia w nauce
finansowa (wartość)
………………………….
szczególne osiągnięcia artystyczne
rzeczowa
szczególne osiągnięcia sportowe

Podpis:

