UCHWAŁA
RADY GMINY DYDNIA
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy jak również trybu
postępowania w tych sprawach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a, art 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 90t ust.4 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), Rada Gminy Dydnia
uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Dydnia, określa się szczegółowe warunki udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dydnia, formy i zakres tej pomocy, jak również
sposób postępowania w tych sprawach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Rozdział 1.
Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wyniki w nauce
§ 1. W ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Dydnia ustala się Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wyniki w nauce, zwaną dalej
nagrodą, która stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym uczniom realizującym obowiązek
szkolny.
§ 2. Nagroda może być przyznana uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące
kryteria:
1. Uczęszcza do szkoły podstawowej, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Dydnia.
2. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynoszących co najmniej:
1) 5,80 dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
2) 5,70 dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
3) 5,50 dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
Rozdział 2.
Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia naukowe
§ 3. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Dydnia ustala się Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia naukowe, zwaną
dalej nagrodą, która stanowi formę materialnej pomocy uczniom realizującym obowiązek szkolny.
§ 4. Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznana
uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Uczęszcza do szkoły podstawowej, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Dydnia.

2. Uzyskał tytuł laureata:
1) w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) w olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego
stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020 r., poz. 1036).
3. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynoszących co najmniej 4,80.
4. Uzyskał tytuł finalisty:
1) w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) w olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego
stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020, poz. 1036).
5. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynoszących co najmniej 4,80.
Rozdział 3.
Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia sportowe
§ 5. W ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Dydnia ustala się Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia sportowe, zwaną
dalej nagrodą, która stanowi formę materialnej pomocy uczniom realizującym obowiązek szkolny.
§ 6. Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznana
uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Uczęszcza do szkoły podstawowej, której siedziba znajduję się na terenie Gminy Dydnia.
2. Jest uczniem co najmniej V klasy szkoły podstawowej.
3. Zajął miejsca od I do III klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach, turniejach i
olimpiadach sportowych rangi wojewódzkiej lub wyżej, organizowanych przez odpowiednie
szkolne związki sportowe.
4. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynoszących co najmniej 4,80.
Rozdział 4.

Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne
§ 7. W ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Dydnia ustala się Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
zwaną dalej nagrodą, która stanowi formę materialnej pomocy uczniom realizującym obowiązek
szkolny.
§ 8. Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne może być przyznana
uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Uczęszcza do szkoły podstawowej lub do szkoły muzycznej, której siedziba znajduję się na
terenie Gminy Dydnia.
2. Zajął miejsca od I do III w olimpiadach, przeglądach, festiwalach oraz szkolnych
konkursach: artystycznych, recytatorskich, plastycznych lub w innej dziedzinie sztuki o randze
wojewódzkiej lub wyżej.
3/ W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynoszących co najmniej 4,80.
Rozdział 5. Forma i zakres pomocy
§ 9. 1. Nagrody mają charakter motywacyjny i wypłacane są jednorazowo w formie
pieniężnej.
2. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Dydnia za wyniki w nauce, o której mowa w § 1 stanowi
kwotę:
1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej - 300 zł
2) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej - 400 zł
3) dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej – 500 zł
3. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia naukowe, o której mowa
w § 3 stanowi kwotę – 500 zł
4. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia sportowe, o której mowa
w § 5 stanowi kwotę – 500 zł
5. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne, o której
mowa w § 7 stanowi kwotę – 500 zł
6. Nagrody dla ucznia przekazywane są przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy
ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
Rozdział 6.
Tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy
§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

1) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń
w danym roku szkolnym,
2) rodzic lub opiekun prawny ucznia.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do szczegółowych warunków
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu tej pomocy, jak również sposobu
postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży w Gminie Dydnia.
3. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej
potwierdzający
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potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Urzędzie Gminy Dydnia w terminie nie
później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Nagroda przyznawana jest uczniowi za osiągnięcia z roku szkolnego, w którym zostanie
przyznana.
7. Uczeń może otrzymać tylko jeden rodzaj nagrody.
§ 11. 1. W celu obsługi realizacji programu Wójt Gminy Dydnia może powołać doraźną
komisję, zwaną dalej Komisją.
2. Komisja wyłania do przyznania nagrody kandydatów spełniających kryteria określone
w niniejszych Warunkach.
3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Wójtowi Gminy
Dydnia.
4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody podejmuje Wójt Gminy Dydnia
w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody Wójta Gminy Dydnia powiadamia się na
piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
§ 12. Od decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu nagród Wójta Gminy Dydnia odwołanie nie
przysługuje.
§ 13. Wójt Gminy Dydnia może podać listę nagrodzonych uczniów do publicznej wiadomości
zamieszczając informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Dydnia, a także w mediach
lokalnych.

Załącznik do Szczegółowych warunków
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom,
form i zakres tej pomocy, jak i również sposób
postępowania w tych sprawach
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY DYDNIA

CZĘŚĆ A. DANE WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ B. FORMA NAGRODY
Wnoszę o przyznanie:*
Nagrody

Wójta

Gmina Nagrody

Dydnia za wyniki w nauce

Dydnia

Wójta
za

Gminy Nagrody
wybitne Dydnia

osiągnięcia naukowe

Wójta
za

Gminy Nagrody

Wójta

wybitne Dydnia

osiągnięcia sportowe

za

Gminy
wybitne

osiągnięcia artystyczne

CZĘŚĆ C. DANE OSOBOWE UCZNIA, DLA KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Kod pocztowy, poczta

Gmina

CZĘŚĆ D. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA
Miejscowość

Ulica, nr domu, mieszkania

CZĘŚĆ E. DANE DO KORESPONDENCJI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica, nr domu, Kod
mieszkania

pocztowy, Gmina

poczta

CZĘŚĆ F. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W ROKU SZKOLNYM............./..................
Klasa

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nr telefonu

Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o nagrodę ucznia:
LP.

Nazwa

konkursu,

olimpiady, Organizator

turnieju, wydarzenia, zawodów,

Uzyskane miejsce/ Ranga

Data wydarzenia

tytuł

przeglądów, festiwali
1
2
3
4
…...
Lp.

Załączniki potwierdzające ww. osiągnięcia potwierdzone za zgodność z oryginałem

1
2
3
4
…..
CZĘŚĆ G. POTWIERDZENIE POWYŻSZYCH DANYCH PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO KTÓREJ
UCZĘSZCZA UCZEŃ
Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

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

Dydnia, dnia.................

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły(wnioskodawcy)
CZĘŚĆ H. SPOSÓB WYPŁATY NAGRODY
Wnoszę o wypłatę nagrody przelewem na wskazany rachunek bankowy:

Nr:

Właściciel rachunku bankowego
Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, mieszkania

Kod pocztowy, poczta

Gmina

Dydnia, dnia.............

…..........................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

CZĘŚĆ I. OŚWIADCZENIA

Oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna prawnego ucznia
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
2. Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Wójta Gminy Dydnia o przyznanie mi nagrody.
3. Zostałam(em) poinformowana(ny), że przystąpienie do Programu jest dobrowolne oraz że wszelkie dane
umieszczone we wniosku zostaną przekazane do Wójta Gminy Dydnia celem rozpatrzenia wniosku,
przyznania nagrody i podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonej nagrodzie, imieniu i
nazwisku ucznia wraz z wizerunkiem, za który nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Zostałam(em) poinformowany, że po osiągnięciu celu programu mogę zwrócić się z wnioskiem o usuniecie
moich danych w zakresie wizerunku.
5. Zapoznałam(em) się z treścią Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
Gminie Dydnia oraz Szczególnymi Warunkami i akceptuję jego zasady.
6. Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

…..........................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Dydnia, dnia................................................

…........................................................
Podpis ucznia

