
 

Zarządzenie Nr 86/2020 

Prezydenta Miasta Ciechanów 

z dnia 28 maja 2020 r. 
 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki  

w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, dla uczniów  

ze szkół funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów. 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,  

dla uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów, ustala się nagrody 

Prezydenta Miasta Ciechanów. 

 

§ 2 

 

Tryb i zasady przyznawania nagród określa Regulamin, stanowiący Załącznik nr 1  

do Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 4 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie Regulaminu nagród za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe, dla uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów, 

zmienione Zarządzeniem Nr 113/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 czerwca  

2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce  

oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, dla uczniów ze szkół funkcjonujących  

na terenie miasta Ciechanów. 

 
 
 
         Prezydent Miasta Ciechanów 

 

                /-/ Krzysztof Kosiński 

 
 
 

  



Załącznik nr 1 

         do Zarządzenia Nr 86/2020 

         Prezydenta Miasta Ciechanów 

         z dnia 28  maja 2020 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania nagród Prezydenta Miasta Ciechanów za bardzo dobre wyniki 

w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

        § 1 

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,    

Prezydent Miasta Ciechanów może przyznać:  

  nagrody rzeczowe,  

  nagrody pieniężne I i II stopnia.  

2. O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów. 

§ 2  

Wysokość nagród ustala corocznie Prezydent Miasta Ciechanów, w oparciu o środki 

wyodrębnione na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 3  

Nagrody przyznaje się z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym. 

II. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA  CIECHANÓW 

     ORAZ WARUNKI JEJ PRZYZNAWANIA  

§ 4 

1. Nagrodę I stopnia przyznaje się uczniowi, który jest laureatem wojewódzkiej olimpiady   

przedmiotowej, organizowanej przez kuratora oświaty. Wniosek składa dyrektor szkoły,  

do której uczęszcza uczeń.  

2.  Nagroda I stopnia może być przyznana: 

 uczniom szkół podstawowych – średnia ocen 5,25 i powyżej, 

 uczniom szkół ponadpodstawowych – średnia ocen 4,75 i powyżej, 

    spełniającym jednocześnie dwa, spośród niżej wymienionych warunków: 

 uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w zawodach sportowych,   

co najmniej na etapie wojewódzkim, 

 pracuje w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, jako osoba 

funkcyjna, 



 swoimi osiągnięciami artystycznymi, literackimi lub naukowymi promuje miasto  

w regionie, województwie, kraju, za granicą.   

      § 5  

1. Nagrodę II stopnia przyznaje się uczniowi, który jest finalistą wojewódzkiej olimpiady 

przedmiotowej, organizowanej przez kuratora oświaty.  

2. Nagroda II stopnia może być przyznana: 

 uczniom szkół podstawowych - średnia ocen co najmniej  5,0,  

 uczniom szkół ponadpodstawowych  - średnia ocen co najmniej 4,50, 

     spełniającym jednocześnie dwa, spośród niżej wymienionych warunków: 

 uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w zawodach sportowych                            

co najmniej na etapie wojewódzkim, 

 pracuje w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, jako osoba 

funkcyjna, 

 swoimi osiągnięciami artystycznymi, literackimi lub naukowymi promuje miasto  

w regionie, województwie, kraju, za granicą. 

§ 6 

W przypadku uczniów klas IV, w uzasadnieniu wniosku o nagrodę można uwzględniać 

osiągnięcia ucznia uzyskane w pierwszym etapie edukacyjnym.  

§ 7 

Prezydent Miasta może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 

§ 8 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może przyznać nagrodę 

studentowi (nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia), jeśli jego wybitne osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, bądź sportowe przyczyniają się do promocji miasta. 

III. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

§ 9 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza 

uczeń. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

2. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z wnioskiem o nagrodę 

mogą wystąpić sami zainteresowani, szkoły, bądź uczelnie. 

3. Dyrektor szkoły może wystąpić z 1 wnioskiem o nagrodę I stopnia  i 2 wnioskami            

 o nagrodę II stopnia, z wyjątkiem uczniów, którzy są laureatami i finalistami 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty.  

4. Do wniosku należy dołączyć zgodę rodziców ucznia, bądź wnioskodawcy  na  przetwarzanie 

danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku, według wzoru stanowiącego załącznik  

do Regulaminu. 

5. Wzory wniosków stanowią załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu. 

  



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów składa się w Centrum Usług Wspólnych                   

w Ciechanowie, ul. Jesionowa 27, najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym, ustalonym przepisami o organizacji roku szkolnego. 

§ 11 

Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie, jak jego przyjęcie.  

§ 12 

Za przygotowanie wniosku, zgodnie z Regulaminem, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 


