
 

Uchwała nr XXXIV/343/20 

Rady Miasta Piły 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym 

uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1327) oraz Uchwały nr XXXIV/342/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Piła, Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród uzdolnionym 

uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 § 2. Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły 

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła, stanowiący załącznik nr 2 

do uchwały. 

 

 § 3. Tracą moc: 

1) uchwała nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia 

kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół 

podstawowych i klas I – III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 2067), zmieniona uchwałą nr XXXII/410/13 

Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 

2791), zmieniona uchwałą nr XLVI/598/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2014 r. poz. 3921), zmieniona uchwałą nr LIII/685/18 Rady 

Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 4737), 

2) uchwała nr VIII/104/15 Rady Miasta Piły z 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia  kryteriów, trybu i zasad przyznawania 

nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów, dla 



których organem prowadzącym jest Gmina Piła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., 

poz. 3942). 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

        PRZEWODNICZĄCA 
             Rady Miasta Piły 

 

            /-/ Maria Kubica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXIV/343/20 

Rady Miasta Piły 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym 

uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

 

 Realizując lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych Gmina Piła przyjmuje kryteria, tryb i zasady udzielania ww. uczniom 

nagrody za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. 

Ponadto zmiana ustroju szkolnego spowodowała konieczność dostosowania kryteriów, trybu 

i zasad przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Piły do aktualnej sytuacji. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

    

w z. PREZYDENTA MIASTA 

 
                /-/ Krzysztof Szewc 

                 Zastępca Prezydenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       załącznik nr 1 
       do Uchwały Nr XXXIV/343/20 
                                                                       Rady Miasta Piły 
                                                                       z dnia 24 listopada 2020 r. 
       w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad 

       przyznawania nagród uzdolnionym uczniom 

       klas IV – VIII szkół podstawowych  

       funkcjonujących na terenie Gminy Piła 
 

Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VIII 

szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

 

Rozdział I 

 

Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagrody 

 

 § 1. 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez ucznia łącznie 

następujących kryteriów (uwzględniających wyniki klasyfikacji końcowej uzyskanej w roku 

szkolnym, w którym składany jest wniosek): 

1) uzyskanie średniej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie mniejszej niż 5,50 w klasach IV – VI i nie mniejszej niż 5,30 w klasach 

VII-VIII szkoły podstawowej, 

2) wykazanie się co najmniej jednym indywidualnym osiągnięciem (z wykluczeniem 

sukcesów sportowych), takim jak zajęcie odpowiedniego miejsca w olimpiadach, turniejach, 

przeglądach, konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych lub artystycznych 

na szczeblu: 

a) miejskim, objętym patronatem Prezydenta Miasta Piły lub powiatowym, objętym 

patronatem lub organizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego– od I do III 

miejsca lub uzyskanie tytułu laureata – nagroda w wysokości 200 zł, 

b) rejonowym, objętym patronatem lub organizowanym przez Kuratorium Oświaty, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od 

I do VI miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub uzyskanie tytułu Prymusa Szkoły – nagroda 

w wysokości 400 zł, 

c) wojewódzkim, objętym patronatem lub organizowanym przez Kuratorium Oświaty, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od 

I do IX miejsca lub uzyskanie tytułu laureata – nagroda w wysokości 600 zł, 



d) ogólnopolskim, objętym patronatem lub organizowanym przez Kuratorium Oświaty 

lub Ministerstwo Edukacji Narodowej – od I do XII miejsca lub uzyskanie tytułu laureata – 

nagroda w wysokości 800 zł. 

 2. Warunkiem otrzymania nagrody za osiągnięcia sportowe jest spełnienie przez 

ucznia łącznie następujących kryteriów (uwzględniających wyniki klasyfikacji końcowej 

uzyskanej w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek): 

1) uzyskanie średniej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie mniejszej niż 4,50 w klasach IV – VI i nie mniejszej niż 4,30 w klasach 

VII- VIII szkoły podstawowej, 

2) wykazanie się co najmniej jednym szczególnym, indywidualnym lub zespołowym 

osiągnięciem takim jak zajęcie odpowiedniego miejsca w olimpiadach, turniejach, 

zawodach, mistrzostwach na szczeblu: 

a) wojewódzkim, objętym patronatem lub organizowanym przez Szkolny Związek 

Sportowy lub związki sportowe znajdujące się na liście polskich związków sportowych 

zamieszczonej na stronach ministerstwa zajmującego się sportem – od I do III miejsca – 

nagroda w wysokości 600 zł, 

b) ogólnopolskim objętym patronatem lub organizowanym przez Szkolny Związek 

Sportowy lub związki sportowe znajdujące się na liście polskich związków sportowych 

zamieszczonej na stronach ministerstwa zajmującego się sportem – od I do VIII miejsca – 

nagroda w wysokości 800 zł. 

 

 § 2. 1. Wniosek o nagrodę do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza mogą 

zgłaszać rodzice, wychowawca lub inni nauczyciele, po uzyskaniu zgody rodzica ucznia lub 

przedstawiciela ustawowego. 

 2. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, składa 

jeden wniosek dotyczący konkretnego ucznia, który spełnia warunki ubiegania się o nagrodę 

wymienione w § 1. 

 3. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta 

Piły do 15 lipca każdego roku. 

 4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopię świadectwa szkolnego, 

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia, wynikające z § 1 ust. 1 pkt 2 i/lub z § 1 

ust. 2 pkt 2. 

 5. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez instytucję wystawiającą dokument lub zgłaszającego wniosek. 



 6. W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest niekompletny, wyznacza się termin 

i wzywa się zgłaszającego do uzupełnienia wniosku. 

 7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 2 ust. 3, 

2) jeśli mimo wezwania w określonym terminie nie uzupełniono wniosku, 

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę. 

 

 § 3. 1. Wstępnej weryfikacji złożonego wniosku dokonuje dyrektor Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu i przekazuje kompletny, spełniający wszystkie wymogi wniosek 

Prezydentowi Miasta Piły. 

 2. O wyniku rozpatrzenia wniosków Prezydent Miasta Piły informuje pisemnie 

zgłaszającego. 

 3. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Piły jednorazowo w roku szkolnym w formie 

świadczenia pieniężnego. O wysokości nagrody decyduje najwyższe uzyskane w danym 

roku osiągnięcie. 

 4. Nagroda będzie przekazana do 30 września danego roku na rachunek wskazany 

we wniosku. 

 

Rozdział II 

 

Postanowienia końcowe 

 

 § 4. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. Zbierane, we wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta 

Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła dane osobowe są niezbędne 

do realizacji celu. 

 2. Informację o przyznanej nagrodzie można podać do publicznej wiadomości 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piły, jak również na stronie www.pila.pl. 

 3. Każdy uczeń, któremu została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Piły, 

otrzymuje dyplom w czasie uroczystości we wrześniu danego roku. 

 

PRZEWODNICZĄCA 

             Rady Miasta Piły 

 

            /-/ Maria Kubica 



 

       załącznik nr 2 
       do Uchwały Nr XXXIV/343/20 
                                                                       Rady Miasta Piły 
                                                                       z dnia 24 listopada 2020 r. 
       w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad 

       przyznawania nagród uzdolnionym uczniom 

       klas IV – VIII szkół podstawowych  

       funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

  

  

  

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PIŁY 

W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE 

GMINY PIŁA 

ROK SZKOLNY .....................................  

 

CZĘŚĆ A (wypełnia rodzic/ustawowy opiekun ucznia) 

I. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko   

Imiona   

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki   

Adres zamieszkania/zameldowania ucznia 

Kod pocztowy, miejscowość     -         

Ulica, nr domu/nr mieszkania   

III. Dane teleadresowe rodzica/opiekuna ustawowego ucznia 

Nazwisko i imię   



Kod pocztowy, miejscowość     -         

Ulica, nr domu/nr mieszkania   

Nr telefonu   

IV. Dane do wypłaty nagrody 

Nazwisko i imię właściciela 

rachunku bankowego 
  

Numer rachunku bankowego                                                     

 

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

              Miejscowość, data                                                              Podpis właściciela rachunku bankowego 

 

V. Oświadczenia 

Oświadczam, że dane zawarte w części A wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

i akceptuję jego zapisy. 

 

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

           Miejscowość, data                                                                       Podpis rodzica/opiekuna ustawowego ucznia 

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu 

Staszica 10. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 1) listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła; 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

dostępną na stronie: http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=2654 
Inspektor ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Czaplińska. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl . Do IOD w Urzędzie Miasta Piły należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 

Państwa danych przez Gminę Piła/Urząd Miasta Piły, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 
Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Piła. 
Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy 

właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Urząd wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 

Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Gmina Piła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 
Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie 

– w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz . 

164) – przez czas określony w tych przepisach. 
Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo 

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 3) prawo do ograniczenia 

http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=2654
mailto:ido@um.pila.pl


lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 
 

 

CZĘŚĆ B (wypełnia dyrektor szkoły) 

I. Informacje o szkole 

 Pieczątka szkoły 

Nazwa szkoły   

  Klasa (rok nauki)   

Rok szkolny   

  

II. Kryteria przyznania nagrody Prezydenta Miasta Piły 

Średnia ocen rocznych   

Szczególne osiągnięcie/a (nazwa 

olimpiady, konkursu, turnieju; poziom; 

miejsce.) 

Data 

    

    

    

    

    

    

    

  



III. Opinia dyrektora szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 

i zaangażowania ucznia w życie szkoły lub społeczności lokalnej): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

IV. Pozytywna opinia rady pedagogicznej z dnia ......................................................... 

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

  

Wnioskuję o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły. Do wniosku dołączam 

dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia. 

  

  

  

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

Miejscowość, data                                                                            Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

PRZEWODNICZĄCA 

             Rady Miasta Piły 

 

            /-/ Maria Kubica 
 


