
Załącznik
do uchwały Nr ……………………….

Rady Powiatu Otwockiego
z dnia ………………………..

Regulamin przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół
ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, za
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne

§1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród uczniom szkół
ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne.

§ 2. Ustala się Nagrody Rady Powiatu Otwockiego:

1) dla najlepszego maturzysty z każdej ze szkół w danym roku szkolnym;
2) dla ucznia , który najlepiej zdał egzamin zawodowy w danym roku szkolnym;
3) dla laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju.

§ 3. Ustala się zasady i tryb przyznawania Nagrody Rady Powiatu Otwockiego, o której
mowa w § 2, które:

1) mają charakter finansowy;
2) ich wysokość w danym roku określa Zarząd Powiatu Otwockiego w zależności

od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu;
3) przyznawane są raz w roku po zakończeniu roku szkolnego;
4) nagrodę dla najlepszego maturzysty otrzymuje po trzech uczniów z Liceum

Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku i Liceum
Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego, zgodnie z kryteriami:
a) jeden punkt procentowy stanowi jeden punkt,
b) sumuje się punkty uzyskane przez maturzystów z obowiązkowej części pisemnej

w zakresie podstawowym egzaminu tj. z języka polskiego, języka obcego
nowożytnego i matematyki, a także jednego wybranego przedmiotu w zakresie
rozszerzonym;

5) nagrodę dla najlepszego maturzysty otrzymuje po jednym maturzyście z Technikum Nr 1
w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w Otwocku i Technikum Nr 2 w Otwocku wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, zgodnie
z kryteriami określonymi w § 3 pkt 4;

6) nagrodę dla ucznia, który najlepiej zdał egzamin zawodowy, otrzymuje po dwóch
uczniów
z Technikum Nr 1 w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku i Technikum Nr 2 w Otwocku
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku,
zgodnie z kryteriami:
a) jeden punkt procentowy stanowi jeden punkt,
b) sumuje się punkty uzyskane przez uczniów z części pisemnej i części praktycznej

dwóch kwalifikacji w danym zawodzie;
7) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów równych najwyższych

wyników, nagrodę otrzymuje uczeń wytypowany przez Radę Pedagogiczną danej szkoły;
8) nagrodę dla laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju otrzymuje uczeń

mający osiągnięcia w centralnym tj. trzecim stopniu olimpiad i turniejów a także w



konkursach
o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity Dz.U. z 2020,
poz.1036 z późn. zm.);

9) w przypadku zbiegu praw do nagrody, o której mowa w pkt. 5 i nagrody, o której mowa
w pkt 6, przyznaje się jedynie nagrodę, o której mowa w pkt.5.

§ 4. Ustala się zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków o Nagrody Rady Powiatu
Otwockiego:

1) uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Rady Powiatu Otwockiego jest
dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;

2) wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
3) do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do otrzymania
nagrody, a w szczególności:
a) zaświadczenia wydane przez OKE o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu

zawodowego,
b) zaświadczenia lub dyplomy laureatów i finalistów, konkursów, olimpiad i turniejów,
c) oświadczenie ucznia lub jego opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z przyznanymi
nagrodami.

4) wnioski o przyznanie Nagród za dany rok szkolny składa się w Oświacie Powiatowej
w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock, w terminie do 2 września danego
roku szkolnego;

5) wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Zarząd Powiatu Otwockiego;
6) Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego wręcza nagrodzonym pamiątkowe dyplomy

potwierdzające fakt przyznania Nagrody podczas sesji Rady Powiatu Otwockiego we
wrześniu każdego roku.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd
Powiatu Otwockiego.



Załącznik
do Regulamin przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których

Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne

Wniosek

o przyznanie Nagrody Rady Powiatu Otwockiego

- dla najlepszego maturzysty

- dla ucznia, który najlepiej zdał egzamin zawodowy

- dla laureata olimpiady, konkursu lub turnieju

1. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………
/nazwa i siedziba szkoły/

2. Dane ucznia:

a) imię                 ……………………………………………

b) nazwisko         ……………………………………………

c) szkoła              ……………………………………………

3. Uzasadnienie wniosku ………………………………………………………………………

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

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

……………………………………
/Podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..




