
ZARZĄDZENIE  NR 63/2010
Burmistrza Gminy  Rymanów

         z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów  „ Młode 

Orły”  przyznawanych  za  wysokie  wyniki  w  nauce  i  inne  znaczące  osiągnięcia  dla 

uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów.

Na   podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,poz.  1591  z  późn  .zm.  )   Burmistrz  Gminy  w 

Rymanowie                                          

zarządza, co   następuje

§1

Dostrzegając potrzebę wspierania i promowania najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych 

przez Gminę Rymanów, przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Burmistrza Gminy 

Rymanów  „ Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące 

osiągnięcia , będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy  Burmistrza Gminy Rymanów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 63/2010

Burmistrza Gminy Rymanów
z dnia 19 maja 2010 r.

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 
„MŁODE ORŁY”

I. Wstęp

Właściwe  wspieranie  rozwoju,  zdolności  i  talentów  uczniów  to  jedno 
z najważniejszych zadań edukacyjnych. Gmina Rymanów pragnie promować najzdolniejsze 
dzieci i młodzież poprzez ustanowienie Nagrody Burmistrza „Młode Orły” przyznawanej za 
wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia.

II. Cele

1. Stworzenie  lokalnego,  środowiskowego  systemu  promowania  i  nagradzania  uczniów 
wybitnie zdolnych. 
2. Nagradzanie najzdolniejszych uczniów.
3. Upowszechnianie informacji o osiągnięciach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej.
4. Motywujące oddziaływanie nagrody na osiąganie wysokich wyników przez uczniów i 
podnoszenie jakości pracy szkół.

III. Beneficjenci nagrody

Nagrodą  „Młode  Orły”  objęci  są  uczniowie  klas  IV  -  VI  szkół  podstawowych, 
wszystkich  klas  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  uczęszczający  do  szkół 
prowadzonych przez Gminę Rymanów.

IV. Kryteria przyznawania nagrody

1. Nagroda „Młode Orły” przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)     Kategoria „Prymus”  

a) Nagroda w tej kategorii przyznawana jest uczniom klas programowo najwyższych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej.
b) Szkoła podstawowa: średnia ocen 5.0 i wyższa oraz wzorowa ocena z zachowania.
c) Gimnazjum: średnia ocen 5.0 i wyższa oraz wzorowa ocena z zachowania.
d) Szkoła  ponadgimnazjalna:  średnia  ocen  5.0  i  wyższa  oraz  wzorowa  ocena 
z zachowania.
d) Nagrody przyznaje się wg następującej zasady: do 20 absolwentów – jedna nagroda, do 
40 – następna, do 60 – kolejna, itd.



e) Przy jednakowej średniej ocen dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wyborze ucznia, 
biorąc pod uwagę roczną średnią ocen i ocenę z zachowania z klasy programowo niższej.

2)     Kategoria „Egzamin”  

a) Nagroda w tej kategorii przyznawana jest uczniom klas programowo najwyższych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej.
b) Szkoła Podstawowa: trzy najlepsze wyniki sprawdzianu w Gminie Rymanów oraz co 
najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
c) Gimnazjum:  trzy  najlepsze  wyniki  egzaminu  w  Gminie  Rymanów  (suma  punktów 
z trzech części egzaminu) oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
d) Szkoła Ponadgimnazjalna: trzy najlepsze wyniki z matury podstawowej (suma wyników 
z j. polskiego, matematyki i j. obcego) oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
e) Dyrektor każdej szkoły zgłasza trzech uczniów z najlepszymi wynikami. Weryfikacji 
kandydatów dokonuje Komisja. 

3)     Kategoria „Konkursy”  

a) Nagroda  w  tej  kategorii  przyznawana  jest  uczniom  klas  4-6  szkoły  podstawowej, 
wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
b) Nagrodę  mogą  otrzymać  finaliści,  laureaci  konkursów  przedmiotowych 
organizowanych  przez  Kuratora  Oświaty  i  olimpiad  przedmiotowych  dla  szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4)     Kategoria „Mistrz”  

a) Nagroda  w  tej  kategorii  przyznawana  jest  uczniom  klas  4-6  szkoły  podstawowej, 
wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
b) Nagrodę mogą otrzymać uczniowie za szczególne osiągnięcia artystyczne na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i z minimum bardzo dobrą oceną z zachowania.
c) Nagrodę  mogą  otrzymać  laureaci  oraz  finaliści  innych  konkursów  i  olimpiad  na 
szczeblu co najmniej  wojewódzkim (miejsca 1-10) i  z minimum bardzo dobrą oceną z 
zachowania.
d) Uczeń może otrzymać nagrodę w tej kategorii, gdy spełni co najmniej jedno kryterium. 
e) O  przyznaniu  nagrody  w  tej  kategorii  decyduje  Komisja  po  analizie  wszystkich 
zgłoszonych wniosków.

2. Uczeń może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
3. Wnioski pisemne o przyznanie nagrody składają dyrektorzy szkół.
4. Wnioski  należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy na formularzach stanowiących 
załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
5. Potwierdzeniem osiągnięć uczniów jest podpis dyrektora na wniosku o nagrodę.
6. Termin składania wniosków – środa w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych.
7. Nagrodę  przydziela  Burmistrz  Gminy  po  zakończeniu  procedury  kwalifikacyjnej 
przeprowadzonej przez Komisję, w skład której wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Gminy,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rymanowie,



3) dwóch dyrektorów szkół wskazanych przez Burmistrza Gminy.
8. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
9. Regulamin przyznawania nagród podawany jest do wiadomości publicznej w szkołach i 
na stronie internetowej Gminy Rymanów.



Załącznik nr 1

WNIOSEK 
O NAGRODĘ BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

„MŁODE  ORŁY”
Szkoła Podstawowa

Nazwa szkoły:
1. Kategoria „Prymus”

Ilość uczniów w klasach VI 
Ilość nagród w kategorii „Prymus”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Średnia ocen rocznych 
Roczna ocena z zachowania 

2. Kategoria „Egzamin”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik sprawdzianu (ilość punktów) 
Roczna ocena z zachowania 
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik sprawdzianu (ilość punktów) 
Roczna ocena z zachowania 
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik sprawdzianu (ilość punktów) 
Roczna ocena z zachowania 

3. Kategoria „Konkursy”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Nazwa konkursu
Laureat lub finalista
Roczna ocena z zachowania 

4. Kategoria „Mistrz”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Nazwa konkursu
Organizator konkursu
Laureat, finalista lub miejsce w konkursie
Roczna ocena z zachowania 

* wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, w kategorii „Prymus”, „Konkursy” i „Mistrz” – 
dodać (zgodnie z potrzebami) wiersze, wydrukować i podpisać.

               (miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)



Załącznik nr 2
WNIOSEK 

O NAGRODĘ BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
„MŁODE  ORŁY”

Gimnazjum

Nazwa szkoły:
1. Kategoria „Prymus”

Ilość uczniów w klasach III
Ilość nagród w kategorii „Prymus”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Średnia ocen rocznych 
Roczna ocena z zachowania 

2. Kategoria „Egzamin”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik egzaminu (suma punktów) 
Roczna ocena z zachowania 
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik egzaminu (suma punktów) 
Roczna ocena z zachowania 
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Wynik egzaminu (suma punktów) 
Roczna ocena z zachowania 

3. Kategoria „Konkursy”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Nazwa konkursu
Laureat lub finalista
Roczna ocena z zachowania 

4. Kategoria „Mistrz”
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, tel.)
Nazwa konkursu
Organizator konkursu
Laureat, finalista lub miejsce w konkursie
Roczna ocena z zachowania 

* wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, w kategorii „Prymus”, „Konkursy” i „Mistrz” – 
dodać (zgodnie z potrzebami) wiersze, wydrukować i podpisać

               (miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)


