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ZARZĄDZENIE NR 98/2015 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia 07 września 2015r.

w sprawie przyznawania Nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjów w Gminie Dąbrówka.

Na podstawie art. 30 ust.l w związku z art.7 ust.l pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam

§1. Przyjęcie regulaminu przyznawania Nagrody Wójta dla najlepszych 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, który stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§2. Nagroda Wójta jest jednorazową nagrodą rzeczową - statuetka postaci 
Cypriana Kamila Norwida przyznawana na zakończenie roku szkolnego.

§3. Nagroda Wójta przyznawana jest na podstawie złożonego przez dyrektora 
danej szkoły wniosku, w którym uzasadniono merytorycznie przyznanie wyżej 
wymienionej nagrody dla wytypowanego ucznia.

§4. Traci moc Zarządzenie NR 56/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 
września 201 lr. w sprawie przyznania Nagrody Wójta dla absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjum w Gminie Dąbrówka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Regulamin
przyznawania nagrody dla najlepszych absolwentów 

szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Dąbrówka

§1

Postanowienia ogólne

Cele ustanowienia nagrody:

a) uhonorowanie najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy 
Dąbrówka za ich zdolności, umiejętności, systematyczną pracę oraz wzorową postawę,
b)promowanie najlepszych absolwentów wśród społeczności lokalnej,
c) zachęcanie dzieci i młodzieży do własnego rozwoju.

Nagroda ma charakter symboliczny- jest to statuetka postaci Cypriana Kamila Norwida- poety 
Ziemi Dąbróweckiej.

Do podstawy statuetki jest przymocowana tabliczka z wygrawerowanym napisem:
Najlepszy absolwent 

-pełna nazwa szkoły w dopełniaczu
- rok szkolny
- miejscowość, data

Do nagrody jest dołączony okolicznościowy dyplom z nazwiskiem laureata.
Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Dąbrówka.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Wójt Gminy na wniosek dyrektorów szkół.
Dyrektor każdej szkoły może wnioskować tylko o jedną nagrodę dla najlepszego absolwenta 
w danym roku szkolnym, wytypowanego na podstawie kryteriów opisanych w § 2 i § 3. 
Dyrektor szkoły przy typowaniu ucznia bierze pod uwagę:
a) ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły,
b) średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły,
c) wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Nagrody są wręczane wyróżnionym absolwentom podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego.

Lista wyróżnionych absolwentów jest publikowana corocznie na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Dąbrówce.

§2
Kryteria przyznawania nagrody dla absolwentów gimnazjów

Uczeń wytypowany do nagrody musi spełniać następujące kryteria:
a) ocena wzorowa z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum,
b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,



c) najwyższa suma ze średniej ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wartości 
procentowych uzyskiwanych z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.
Sumę wymienioną w podpunkcie c) oblicza się wg następującego wzoru:

{Ei+ E2+E3 +E* +E5 +E6 } + {Średnia ocen X 100}
...E6 -  wyniki procentowe uzyskane ze sprawdzianu zewnętrznego,

Średnia ocen-Średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli uczeń pisał tylko poziom podstawowy egzaminu z języka obcego nowożytnego, 
uzyskaną z tej części egzaminu wartość procentową mnoży się przez 2 

{Ei + E2 + E3 + E4 + E5 X 2} + { Średnia ocen X 100}

§3
Kryteria przyznawania nagrody dla absolwentów szkół podstawowych

Uczeń wytypowany do nagrody musi spełnić następujące kryteria:
a) ocena wzorowa z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
c) najwyższa suma ze średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 
wyniku sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w klasie szóstej.
Sumę wymienioną w podpunkcie c) oblicza się wg następującego wzoru:

{E l + E2 + E3 } + { Średnia ocen X 100}
E1...E3 - wyniki procentowe poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego.
Średnia ocen — Średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum zaokrąglona 
zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

§4
Postanowienia końcowe i przejściowe

Nagroda przyznawana jest absolwentom w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego.
W przypadku zmiany sposobu obliczania i przekazywania wyników sprawdzianu i egzaminu 
zewnętrznego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, należy każdorazowo dostosowywać 
zasady obliczania najwyższej sumy, mając na uwadze, by maksymalna liczba punktów za 
sprawdzian lub egzamin zewnętrzny oraz za średnią na świadectwie ukończenia szkoły były 
równe.

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
Dyrektorzy szkół do 15 września każdego roku szkolnego informują wszystkich uczniów o 
nagrodzie dla najlepszego absolwenta oraz o regulaminie jej przyznawania.


