
Zarządzenie Nr  XIX/18 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 06 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Pyzdr dla najlepszych 

absolwentów. 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 

grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Pyzdr dla najlepszych 

absolwentów w brzmieniu zgodnym z załącznikiem, stanowiącym integralną część 

zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr XIX/18 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 06 czerwca 2018 r. 

 

Regulamin 

przyznawania Nagród Burmistrza Pyzdr dla najlepszych absolwentów. 

 

I. Cel i charakter nagrody 

1. Nagroda Burmistrza Pyzdr jest formą wyróżnienia dla uczniów osiągających 

bardzo wysokie wyniki w nauce. 

2. Nagroda przeznaczona jest dla-absolwentów szkół podstawowych  

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry. 

II. Warunki zgłoszenia 

1. Absolwent zgłoszony do Nagrody Burmistrza Pyzdr powinien spełniać co 

najmniej trzy z podanych warunków: 

a) uzyskał wysoką średnią ocen powyżej 5,0; 

b) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

c) wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami  

w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub 

rejonowych; 

d) został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez 

Kuratorium Oświaty; 

e) swoimi osiągnięciami promował szkołę i miasto w regionie, województwie  

i kraju. 

2. Ponadto nagroda jest przyznana dla absolwenta, który osiągnął najlepszy 

wynik z egzaminu gimnazjalnego. 

III. Zasady zgłaszania kandydatów 

1. Absolwenta do Nagrody Burmistrza Pyzdr zgłaszają dyrektorzy szkół 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Pyzdry najpóźniej na dwa tygodnie przed 

zakończeniem danego roku szkolnego. 

2. Zgłoszenia absolwentów przedstawia się w formie pisemnej – wniosek  

o przyznanie Narody Burmistrza Pyzdr powinien zawierać następujące 

informacje: 

a) nazwę szkoły; 

b) nazwisko i imię ucznia; 

c) uzasadnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. 

3. Zgłoszenia absolwentów dyrektorzy składają w kancelarii Urzędu Miejskiego 

 w Pyzdrach. 

IV. Rozpatrywanie wniosków i wręczanie nagród 

1. Wnioski rozpatrywane są przez komisję, w skład której wchodzą: 

a) Sekretarz Pyzdr; 

b) Kierownik Referatu Oświaty. 

c) Pracownik Referatu Oświaty. 

2. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków. 

3. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pyzdr. 



4. Wysokość i ilość nagród uzależniona będzie każdorazowo od wysokości 

posiadanych środków. 

5. Nagrody Burmistrza Pyzdr wręcza się podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

 

 


