Uchwała Nr 233/2012
Zarządu Powiatu w Puławach
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie określenia Regulaminu przyznawania „Nagród Starosty Puławskiego - Być
Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest
Powiat Puławski
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu w Puławach, uchwala
co następuje:

§1
1. Określa się Regulaminu przyznawania „Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym” dla
uczniów szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Puławski
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się uchwałę Nr 309/09 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie określenia Regulaminu przyznawania ,,Nagród Starosty Puławskiego – Być
Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest
Powiat Puławski oraz uchwałę Nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 309/09 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia
23 marca 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania ,,Nagród Starosty
Puławskiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym
lub dotującym jest Powiat Puławski.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Puławach.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Witold Popiołek - Przewodniczący Zarządu
2. Paweł Nakonieczny - Wicestarosta
3. Leszek Gorgol - Członek Zarządu
4. Jan Ziomka - Członek Zarządu

Załącznik
do uchwały Nr 233/2012
Zarządu Powiatu w Puławach
z dnia 29 maja 2012 r.
REGULAMIN
przyznawania „Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym” dla uczniów szkół,
dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym lub dotującym.

§1
1. Nagrody przyznawane są uczniom lub zespołom uczniowskim (liczącym nie mniej niż trzy
osoby) na zakończenie roku szkolnego.
2. Uczniowi lub zespołowi uczniów może być przyznana tylko jedna nagroda w danym roku
szkolnym.
3. Starosta przyznaje jedną Nagrodę Główną dla najlepszego ucznia za osiągnięcia w nauce
i aktywność społeczną zwaną dalej Nagrodą Główną.
§2
1. Nagrody Starosty Puławskiego mogą być przyznawane:
a) Uczniom, którzy osiągnęli w szkole ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
w danym roku szkolnym, średnią ocen co najmniej 4,9;
b) Za zakwalifikowanie się do przedmiotowej olimpiady międzynarodowej;
c) Za zajęcie miejsc od 1 do 10 w przedmiotowej olimpiadzie centralnej;
d) Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w przedmiotowej olimpiadzie wojewódzkiej;
e) Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w artystycznych konkursach na szczeblach:
międzynarodowym, centralnym, wojewódzkim;
f) Uczniom lub zespołom uczniów biorącym udział w przygotowaniu i realizacji
projektów związanych z tematyką historyczną, obywatelską, samorządową,
wychowaniem patriotycznym oraz tematyką ekologiczną i promującą zdrowy styl
życia.
2. Nagrody dla uczniów spełniających warunki określone w ust. 1 mogą być przyznane nie
wcześniej niż w gimnazjum.
3. Nagrody przyznawane są wraz z dyplomem Starosty na zakończenie roku szkolnego.
4. Warunkiem otrzymania nagrody Starosty jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny
z zachowania w danym roku szkolnym.
§3
1. Starosta przyznaje jedną Nagrodę Główną dla najlepszego ucznia o największej liczbie
punktów spośród uczniów wytypowanych do tej nagrody przez dyrektorów szkół.
Minimalną liczbę punktów uprawniającą do ubiegania się o przyznanie Nagrody Głównej
ustala się na 49. Łączną ilość punktów ustala się, sumując liczbę punktów za poszczególne
kategorie osiągnięć biorąc pod uwagę poniższe zasady przyznawania punktacji:
1) za średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego
przyznaje się od 49 do 60 punktów. Za każdą 0,01 średniej oceny powyżej 4,9 nalicza

się 0,1 punktu
2) za średnią ocen z 6 przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy oraz 3 zajęć
edukacyjnych dowolnie wybranych przez Dyrektora szkoły, wiodących dla danego
typu szkoły) wyższą niż 5,00 przyznaje się od 0 do 10 punktów. Za każdą 0,01
średniej ocen powyżej 5,00 nalicza się 0,1 punktu.
3) za reprezentowanie szkoły przez ucznia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
organizowanych pod patronatem MEN, polskich towarzystw naukowych lub
Kuratorów Oświaty, przyznaje się od 0 do 15 punktów, odpowiednio:
a) za zajęcie w eliminacjach szkolnych/międzyszkolnych miejsca od 4 do 1 – od 2
do 5 punktów,
b) za udział w eliminacjach wojewódzkich/okręgowych – 6 punktów,
c) za udział w finale wojewódzkim/okręgowym - 7 punktów,
d) za zajęcie w finale wojewódzkim/okręgowym miejsca od 3 do 1 – 8 do 10
punktów,
e) za udział w eliminacjach ogólnopolskich - 11 punktów,
f) za udział w finale ogólnopolskim 12 punktów,
g) za zajęcie w finale ogólnopolskim miejsca od 3 do 1 – 13 do 15 punktów.
Punkty nie podlegają sumowaniu, ocenia się najwyższe osiągnięcie. W przypadku gdy
uczeń bierze udział w więcej niż jednej olimpiadzie lub konkursie ocenie podlega
konkurs, w którym uczeń osiągnął najlepszy rezultat.
4) za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych przyznaje się od 0 do 10
punktów, odpowiednio:
a) za udział w zawodach na szczeblu gminy – 4 punkty,
b) za udział w zawodach na szczeblu powiatu – 6 punktów,
c) za udział w zawodach na szczeblu województwa lub regionu – 8 punktów,
d) za udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim - 10 punktów
5) za aktywność społeczną ucznia (m.in. praca w samorządzie szkolnym, aktywny udział
w realizacji projektów na terenie szkoły i środowiska, inne przejawy aktywności
społecznej według uznania dyrektora szkoły)przyznaje się od 0 do 5 punktów.
Aktywność społeczna ucznia podlega opisowi i ocenie dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły do Nagrody Głównej wyłania jednego kandydata o najwyższej liczbie
punktów, biorąc pod uwagę powyższe zasady i przedkłada wniosek o Nagrodę Główną do
Starosty. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1.

§4
1. Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia wskazane w § 2 ust. 1 pkt a składają
dyrektorzy szkół nie później niż na trzy dni robocze przed oficjalnym zakończeniem roku
szkolnego (decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Puławach).
2. Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia wskazane w § 2 ust. 1 pkt b-f dyrektorzy
szkół składają w terminie do 10 czerwca danego roku (decyduje data wpływu do
kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach).

3. Złożone wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez trzyosobową
komisję powołaną Zarządzeniem Starosty Puławskiego spośród pracowników Starostwa.
4. W przypadku stwierdzenia przez komisję braków formalnych w złożonych wnioskach,
wnioskodawca wezwany będzie do niezwłocznego ich uzupełnienia pod rygorem
odrzucenia wniosku. O fakcie odrzucenia wniosku wnioskodawca będzie poinformowany
na piśmie przez przewodniczącego komisji.
5. Komisja przedkłada Staroście listę kandydatów do przyznania nagród w tym kandydata
do Nagrody Głównej w celu ostatecznego zatwierdzenia.
§5
1. Wniosek o nagrodę z zastrzeżeniem ust. 2 powinien zawierać następujące dane :
1) imię i nazwisko typowanego do nagrody ucznia lub imienny skład zespołu,
2) pełną nazwę i adres szkoły,
3) wyszczególnienie do której klasy uczęszcza uczeń, lub zespół uczniów,
4) uzasadnienie wniosku o nagrodę,
5) podpis wnioskodawcy.
2. Wzór wniosku o Nagrodę Główną stanowi załącznik do Regulaminu.
§6
1. Nagrody przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych corocznie
na ten cel w budżecie powiatu.
2. Środki te mogą pochodzić w szczególności z :
a) dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych,
b) budżetu powiatu,
c) innych źródeł
3. Wysokość nagród ustala Zarząd Powiatu.

§7
Kwestie sporne odnośnie niniejszego regulaminu rozstrzyga Starosta Puławski.

Załącznik do Regulaminu
Wniosek o przyznanie Nagrody Głównej dla najlepszego ucznia za osiągnięcia w nauce
i aktywność społeczną
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły....................................................................................................................
Klasa..............................................................................................................................................
Zachowanie...................................................................................................................................
1. średnia ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych - ........... .......................................................
liczba punktów:...................
2. średnia ocen z 6 przedmiotów - ............................................................................................
oceny:

wybrane przedmioty i oceny:

język polski .....................

1......................................................

matematyka.......................

2......................................................

język obcy........................

3.....................................................
liczba punktów:...................

3. reprezentowanie szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
liczba punktów....................
4. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
liczba punktów...................
5. aktywność społeczna ucznia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
liczba punktów....................

Data..............................................

.............................................
podpis i pieczęć Dyrektora

