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Procedura przyznawania nagrody Starosty Polickiego 

 

    § 13. 1. Nagroda Starosty Polickiego, zwana dalej „nagrodą”, przyznawana  

jest za osiągnięcia ucznia potwierdzone zdobyciem indywidualnie lub drużynowo: 

1) tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie wiedzy albo udziałem w olimpiadzie  

na szczeblu ogólnopolskim; 

2) tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym  konkursie o charakterze artystycznym; 

3) I, II lub III miejsca w rejonowych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich                      

lub międzynarodowym konkursie o charakterze sportowym; 

4) I, II, III miejsce w rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym 

konkursach, obejmującym problematykę inną niż wymienione w punktach 1-3. 

    2. Nagradzane jest tylko najwyższe osiągnięcie ucznia w danej kategorii. 

    3. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania nagrody w kilku kategoriach w danym roku 

szkolnym. 

 

    § 14.  Nagroda przyznawana jest także uczniom za działalność w ramach wolontariatu  

na rzecz społeczności lokalnej.  

 

    § 15. 1. Wniosek o przyznanie nagrody przedkłada Staroście Polickiemu: 

1) dyrektor szkoły; 

2) pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny – po akceptacji dyrektora szkoły; 

do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

    2. Starosta Policki może poddać weryfikacji wnioski złożone po terminie wskazanym                  

w ust. 1, nie późniejszym  jednak niż 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

 

    § 16. Wzór wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

 

    § 17. 1. Wnioski o przyznanie nagrody, w zakresie wymogów określonych w § 13 i 14, 

weryfikuje Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

    2. Po weryfikacji sporządza się protokół oraz listę proponowanych kandydatów do nagrody 

z wyszczególnieniem ich osiągnięć i przedkłada ją Staroście Polickiemu. 

 

    § 18. Protokół i listę kandydatów do nagrody zatwierdza Starosta Policki. 

 

    § 19. 1. Wysokość nagrody ustala się wg następujących zasad: 

1) wyróżnienie – nagroda rzeczowa o wartości nie wyższej niż 50% ustalonej stawki; 

2) nagroda za działania na rzecz społeczności lokalnej – 50 % ustalonej stawki; 

3) nagroda IV stopnia za osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym 

lub innym na poziomie rejonowym i powiatowym – 100% ustalonej stawki; 

4) nagroda III stopnia za osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym                

lub innym na poziomie wojewódzkim – 150% ustalonej stawki; 

5) nagroda II stopnia za osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym,  sportowym             

lub innym na poziomie ogólnopolskim – 200% ustalonej stawki; 

6) nagroda I stopnia za osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym                    

lub innym na poziomie międzynarodowym – 300% ustalonej stawki. 

    2. Stawkę, o której mowa w ust. 1, ustala zarząd na dany rok budżetowy. 
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    § 20. 1. Jednorazowe stypendium dla ucznia wypłaca się, a nagrodę rzeczową,                                        

przekazuje się, nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. 

    2. Nagrody dla uczniów szkół, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym, 

wypłacane są poprzez szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

    3. Nagroda przyznana uczniom pobierającym naukę na terenie Powiatu Polickiego                        

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest inny organ niż Powiat Policki, wypłacana 

jest w kasie Starostwa Powiatowego w Policach lub innej wskazanej kasie albo przekazywana                             

jest na pisemnie wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy. Nagrodę 

odebrać może pełnoletni uczeń/upoważniony rodzic/opiekun prawny po okazaniu dokumentu 

tożsamości. 

 

    § 21. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody oraz o terminie i miejscu wręczania nagród  

zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę. 

 

    § 22. W przypadku nieprzyznania nagrody uczniowi wnioskodawca ma prawo do złożenia 

pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie. 

 

 


