
ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA
 

z dnia 30 maja 2017 r. 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uczniom rzeczowych nagród 

Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.
2
) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje  się  Regulamin  przyznawania uczniom rzeczowych nagród Burmistrza 

Karczewa za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe, stanowiący Załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 września 

2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rzeczowych uczniom za 

szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 
Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 

oraz z 2017 r., poz. 730 
2 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1010, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r., poz. 60 



 

ZAŁĄCZNIK do 

ZARZĄDZENIA Nr 68/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

 

Regulamin 

przyznawania uczniom rzeczowych nagród Burmistrza Karczewa 

za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe 
 

§ 1. 1. Nagroda Burmistrza Karczewa jest wyróżnieniem indywidualnym dla każdego 

ucznia, którego zdolności, zainteresowania i pracowitość zdecydowanie wykraczają poza 

program i obowiązki szkolne oraz promują szkołę i Gminę Karczew. 

2. Nagroda ma formę rzeczową i przyznawana jest uczniom szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Karczew oraz uczniom niepełnosprawnym będącym 

mieszkańcami Gminy Karczew a realizującym obowiązek szkolny poza Gminą Karczew. 

3. Burmistrz Karczewa może przyznać nagrodę dla najlepszego maturzysty.  

 

§ 2. Nagroda Burmistrza Karczewa przysługuje uczniom za zajęcie czołowych miejsc 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty i konkursach ogólnopolskich oraz uczniom niepełnosprawnym realizujących 

obowiązek szkolny w placówkach poza Gminą Karczew za zajęcie czołowych miejsc w 

konkursach organizowanych przez daną szkołę. Przez zajęcie czołowych miejsc należy 

rozumieć.: 

1) zajęcie I-go miejsca; 

2) zajęcie II-go miejsca; 

3) zajęcie III-go miejsca; 

4) otrzymanie wyróżnienia. 

 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Karczewa wymaga formy pisemnej. 

2. Wniosek musi zawierać: 

1) nazwę szkoły; 

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) klasę, do której uczęszcza uczeń; 

4) uzasadnienie  wychowawcy  lub  innego  nauczyciela, potwierdzone kserokopiami 

dyplomów, podziękowań, itp.;  

5) akceptację Rady Pedagogicznej potwierdzoną przez dyrektora szkoły. 

 3. Zgłoszenia ucznia do nagrody Burmistrza Karczewa dokonuje dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, w terminie do dnia 5 września danego roku szkolnego za 

poprzedni rok szkolny.   

 

§ 4. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję, która powoływana jest odrębnym 

zarządzeniem Burmistrza Karczewa. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Naczelnik Wydziału Oświaty jako przewodniczący; 

2) dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew, jako 

członkowie. 



 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny uczniów w terminie do dnia 

15 września danego roku szkolnego i przedstawia go wraz z wnioskami Komisji 

Burmistrzowi Karczewa do zatwierdzenia o przyznanie nagrody. 

 4. Burmistrz Karczewa przyznaje nagrody uczniom na podstawie protokołu i 

wniosków Komisji, o których mowa w ust. 3. 

 5. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w Dniu Edukacji Narodowej danego roku 

szkolnego.  

 

 

 

 

 
Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 


