
UCHWAŁA NR XLVIII/488/14
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
powiatu strzeleckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.1)) w związku 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 z późn. zm.)2), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu Strzeleckiego uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnione dzieci 
i młodzież, osiągających wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe, przyjmuje Powiatowy Program 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

2. Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez ustanowienie Nagrody 
„Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”, przyznawanej uczniom wszystkich typów szkół, które zlokalizowane są 
na terenie powiatu strzeleckiego.

§ 2. 1. Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawana jest w pięciu kategoriach:

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”,

- „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”,

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”,

- „Najlepszy Uczeń - Bez Barier”,

- „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie”.

§ 3. Na realizację programu corocznie przeznacza się środki własne Powiatu Strzeleckiego.

§ 4. 1. Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawana jest uczniowi spełniającemu, 
w poprzednim roku szkolnym, co najmniej jedno z kryteriów dotyczących osiągnięć w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych lub sportowych oraz co najmniej jedno z kryteriów dotyczących pozostałych osiągnięć.

2. Kryteria dotyczące osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w poszczególnych kategoriach:

a) „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej” – tytuł finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego lub 
artystycznego na poziomie wojewódzkim, zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim,

b) „Najlepszy Uczeń Gimnazjum” – tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego lub artystycznego na 
poziomie wojewódzkim, zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,

c) „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” – tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego lub 
artystycznego na poziomie wojewódzkim, centralnym lub międzynarodowym, zajęcie I, II lub III miejsca 
w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

d) „Najlepszy Uczeń - Bez Barier” – tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego na 
poziomie regionalnym, wojewódzkim lub centralnym, zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych na 
szczeblu wojewódzkim,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 379, poz. 645, poz. 1072
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 
818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 
z Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 
112, poz. 654,  Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979, 
z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r., 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz.642, poz. 811, 
poz. 1146.
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e) „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie” – tytuł finalisty, laureata olimpiady lub konkursu zawodowego na 
poziomie wojewódzkim, centralnym lub międzynarodowym.

3. Kryteria dotyczące pozostałych osiągnięć:

a) uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem,

b) aktywne działanie w samorządzie szkolnym i na rzecz szkoły,

c) działanie na rzecz promocji szkoły oraz powiatu.

§ 5. 1. Uczniowie nagrodzeni nagrodą „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” otrzymają statuetkę oraz 
nagrodę pieniężną:

- dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej” – 1.500,00 zł,

- dla „Najlepszego Ucznia Gimnazjum” – 2.000,00 zł,

- dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Ponadgimnazjalnej” – 2.500,00 zł,

- dla „Najlepszego Ucznia - Bez Barier” – 1.500,00 zł.

- dla „Najlepszego Ucznia – Mistrz w Zawodzie” – 2.500,00 zł.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni nagrodzonych uczniów otrzymają „List gratulacyjny”.

3. Uczeń może otrzymać nagrodę tylko raz w danej kategorii.

§ 6. W kategorii „Najlepszy Uczeń - Bez Barier” nagrodę otrzymać mogą uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkoły specjalnej lub szkoły integracyjnej ogólnodostępnej.

§ 7. 1. Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawana będzie przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego na wniosek Kapituły.

2. Zarząd Powiatu Strzeleckiego powołuje Kapitułę, wraz z jej przewodniczącym, która rozpatruje wnioski 
o przyznanie nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”.

§ 8. 1. Kandydatów do nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” zgłasza dyrektor szkoły wraz 
z opinią Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie od dnia 1 października
do 30 listopada danego roku, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na formularzu, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosków dołączyć należy kopie dyplomów lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia – 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectwa, 
kserokopie lub wydruki artykułów).

4. Rodzice ucznia dołączają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (załącznik nr 2 ),

5. Sprawdzenia kompletności wniosków dokonuje Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
(tylko kompletne wnioski zostaną przedstawione kapitule).

§ 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na uroczystości „Gala Lauri”.

§ 10. Traci moc uchwała nr X/203/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
powiatu strzeleckiego.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/488/14 

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku  

 

Wniosek o przyznanie nagrody 

„Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” 

 

1) Wnioskodawca 

Nazwa szkoły…………………………………………………………..….…………….. 

Dyrektor Szkoły…………………………………………………………..….………….. 

Adres………………………………………………..……………..………..…………… 

Tel………………………………………..….Mail………………………….…………... 

Organ Prowadzący………………………………………………………………………. 

2) Kategoria, do której zgłaszany jest uczeń: 

…………………………………………………………………………………………… 

3) Dane kandydata do nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………. 

Wiek………. 

Klasa…….  

Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………….….…………. 

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

Tel………………………………………..Mail……………………………………… 

 

4) Szczegółowy opis osiągnięć kandydata (zgodnie z wymogami w danej kategorii 

określonymi w § 4 pkt.2) 

a) Osiągnięcia kandydata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych/zawodowych 

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

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

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

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

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

 

b) Osiągnięcia sportowe kandydata 

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

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

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

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

 

c) Osiągnięcia artystyczne kandydata 

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

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

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

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

 

5) Kryteria dotyczące pozostałych osiągnięć (zgodnie z §4 pkt. 3):  

a) uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen lub ocena opisowa z poprzedniego   

  roku szkolnego): 

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

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

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

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

 

b) aktywne działanie w samorządzie szkolnym i na rzecz szkoły (przedstawić podjęte    

    działania):  

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

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

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

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

 

c) działanie na rzecz promocji szkoły oraz powiatu (przedstawić podjęte działania):  

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

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

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

 

 

 

6) Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

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

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

 

                 .......................................................... 

                   podpis Przewodniczącego 

 Rady Pedagogicznej 

 

 

7) Opinia Samorządu Uczniowskiego:……………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

                 .......................................................... 

                    podpis Przewodniczącego  

Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

 

.............................................              ................................................... 

(data wypełnienia wniosku)                   (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/488/14 

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku  
 

 

……………………..…………….……….. 

      Imię i Nazwisko   

………………………………….………… 

……………………………………….…… 

   Adres zamieszkania 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

na potrzeby Powiatowego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży realizowanego przez Powiat Strzelecki.  

 

…………………………………………… 

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych 
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