
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tcl. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
e-mail: rada@powial-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 260/XXXVII/21 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie 
uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest organem 

prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1327 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania nagród uczniom szczególnie
uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest organem 
prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa mazowieckiego.

mailto:rada@powial-otwocki.pl


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90t ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2020 

poz. 1327 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy 

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży. Regulamin przyznawania nagród uczniom 

szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym  jest wypełnieniem powyższej delegacji. Przewiduje on wsparcie 

finansowe dla uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin maturalny, egzamin zawodowy, 

a także dla laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i turniejów, które organizowane są 

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.).



Załącznik
do uchwały Nr 260/XXXVII/21 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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 N r 2 im. M arii Skłodow skiej-C urie w O tw ocku, 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. W nioskodawca:.............................................................................................
/nazwa i siedziba szkoły/

2. Dane ucznia:

a) imię .........................................................................

b) nazwisko .........................................................................

c) szkoła .........................................................................

3. Uzasadnienie w niosku...................................................................................

/Podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

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

Przew


