
UCHWAŁA NR XIX.149.2020 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd 

Na podstawie art. 18.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
Rada Miejska  w Ujeździe uchwala, co następuje:       

§ 1. Uchwala regulamin wyróżniania najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/238/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik do uchwały Nr XIX.149.2020 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Regulamin  

wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd 

I Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd, zwany w dalszej części regulaminem, 
określa tryb i zasady wyróżniania absolwentów szkół Gminy Ujazd. 

2. Wyróżniani są najlepsi absolwenci szkół Gminy Ujazd za postawę, wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku 
szkolnym, którego wyróżnienie dotyczy. 

3. Wyróżnienia dokonuje Rada Miejska na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. 

4. Komisja ma prawo do przyznania nagrody specjalnej, o której mowa w punkcie 2 rozdziału III regulaminu, 
oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne – wg punktu 3 rozdziału III niniejszego regulaminu. 

II Tryb zgłaszania kandydatów do wyróżnienia. 

1. Prawo do zgłaszania kandydatur mają dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej danej 
szkoły. 

2. Do nagrody kwalifikują się uczniowie (absolwenci), którzy uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 5,1. 

3. Kandydatury należy składać w formie pisemnej, w Biurze Rady Miejskiej na następny dzień po radzie 
klasyfikacyjnej odbytej w szkole do której kandydat uczęszcza. 

4. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: 

a) dane osobowe absolwenta 

b) uzyskaną średnią ocen 

c) charakterystykę ucznia, ze wskazaniem udziału w olimpiadach przedmiotowych i uzyskanych wynikach, 
osiągnięć sportowych, zaangażowania w życie szkolne i społeczne. 

5. Po przyjęciu zgłoszenia zbiera się Komisja, która rozpatruje kandydatury pod względem formalnym oraz 
przygotowuje opinię przedkładaną następnie Radzie Miejskiej. 

III Zasady oceniania. 

1. Przy przyznawaniu wyróżnienia komisja bierze pod uwagę średnią ocen. 

2. Nagrodę specjalną przyznaje się absolwentowi, z grupy zgłoszonych uczniów, który posiada z zachowania 
ocenę wzorową i spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

a) był uczestnikiem olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

b) wyróżnia się swoją postawą wśród innych uczniów swym zaangażowaniem w życie szkoły, gminy i naszego 
społeczeństwa 

3. Dopuszcza się możliwość wyróżnienia przez Radę Miejską, na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych, uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, potwierdzone udziałem w konkursach na 
szczeblu wojewódzkim lub powiatowym w przypadku, gdy jest to etap końcowy. 

IV Postanowienia końcowe. 

1. Wyróżnieni absolwenci wraz ze swymi wychowawcami lub opiekunami są zaproszeni na uroczyste 
wręczenie wyróżnień. 

2. Wyróżnionym zostanie wręczony dyplom uznania oraz nagroda. 

3. Za obsługę techniczną odpowiada Gminny Zarząd Oświaty. 

4. Koszty związane z wyróżnieniem zabezpieczone będą w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
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