
UCHWAŁA NR 478/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie określenia Regulaminu przyznawania nagród rzeczowych Starosty Kołobrzeskiego 
najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kołobrzeski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się Regulamin przyznawania nagród rzeczowych Starosty Kołobrzeskiego najlepszym 
uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Kołobrzeski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Helena Rudzis-Gruchała

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski
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Załącznik do uchwały Nr 478/2018

Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 27 września 2018 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród rzeczowych Starosty Kołobrzeskiego najlepszym uczniom  szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których Powiat Kołobrzeski jest organem prowadzącym

1. Nagrody rzeczowe wręczane są uczniom, w terminie do końca września każdego roku szkolnego, za 
osiągnięcia w nauce uzyskane w poprzednim roku szkolnym.

2. Nagroda może być przyznana jednemu uczniowi z każdego poziomu oddziałów z danej szkoły lub 
danego zespołu szkół (z wyłączeniem oddziałów, w których uczniowie kończą szkołę i nagradzani są według 
odrębnych uregulowań), który spełnił następujące warunki:

a) otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, albo

b) wyróżniał się szczególną aktywnością lub osiągnięciami w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.

3. Wyboru ucznia - kandydata do nagrody, dokonuje Rada Pedagogiczna.

4. Wnioski o przyznanie nagród rzeczowych składają dyrektorzy szkół, do dnia 10 lipca, Staroście 
Kołobrzeskiemu (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu). Wzór wniosku o nagrodę stanowi załącznik do 
Regulaminu.

5. Złożone wnioski podlegają komisyjnej weryfikacji formalnej i merytorycznej w Wydziale Edukacji 
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach, wnioskodawca wezwany będzie 
do niezwłocznego ich uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. O fakcie odrzucenia wniosku 
wnioskodawca będzie poinformowany na piśmie.

7. Wydział Edukacji i Kultury przedkłada Staroście listę kandydatów do przyznania nagrody, w celu 
ostatecznego zatwierdzenia.

8. Nagrody przyznaje się w ramach środków finansowych, przeznaczonych corocznie
na ten cel w budżecie powiatu.

9. Kwestie sporne, odnośnie niniejszego regulaminu, rozstrzyga Starosta Kołobrzeski.
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Załącznik do Regulaminu do uchwały Nr 478/2018 

Zarządu Powiatu w Kołobrzegu 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej Starosty Kołobrzeskiego 

Imię i  nazwisko ucznia ..................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły.................................................................................................................…..... 

Typ szkoły i profil kształcenia                                     

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

Klasa     ..…………………................................................................................................................ 

Ocena z zachowania................................................................................................................…....... 

Imię i nazwisko wychowawcy…………………………………………………………………............. 

1. średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

2. reprezentowanie szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych: 

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

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

3. aktywność społeczna ucznia: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Data   ..............................................                                                ….............................................. 

         podpis i pieczęć Dyrektora 
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