
UCHWAŁA NR VII/52/2019
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Baranów oraz zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Baranów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 a i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1457) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Baranów 
oraz zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy Baranów, którego treść stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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Załącznik do uchwały Nr VII/52/2019 r. 

Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r.  

 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

 na  terenie Gminy Baranów oraz zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy Baranów 

 

Rozdział 1. 

Warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

§ 1 

1. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Baranów oraz zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy Baranów, zwany dalej 

„Programem” skierowany jest dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół 

w Gminie Baranów. 

2. Celem programu jest: 

1) prowadzenie działań na rzecz poprawy wyników w nauce osiąganych przez 

uczniów z terenu Gminy Baranów oraz podniesienie jakości pracy szkoły, 

2) wspieranie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, 

3) zachęcanie, motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach  

i zawodach sportowych, 

4) wspieranie aktywności naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów, 

5) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej, 

6) promowanie osiągnięć uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce, 

7) promocja uczniów szkół i Gminy Baranów poprzez osiąganie wysokich wyników 

przez uczniów i reprezentowanie Gminy w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych. 

3. Program jest realizowany poprzez: 

1) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych, 

2) promowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział 2. 

Formy i zakres pomocy uzdolnionym uczniom, tryb postępowania w tych 

sprawach 

 

§ 2 

1. Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez: 

1) nominowanie do nagród, 

2) eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach w siedzibie szkoły,  

do której uczeń uczęszcza, 

3) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach 

internetowych szkół, stronie internetowej gminy, w gazetce gminnej, 
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4) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami 

lokalnymi, mieszkańcami. 

2. Nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych Nagrodą Wójta Gminy Baranów. 

 

Rozdział 3. 

Przewidywane efekty podejmowanych działań 

 

§ 3 

1. W wyniku podejmowanych działań przewiduje się uzyskanie następujących 

rezultatów: 

1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji ucznia, 

2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia, 

3) umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy 

wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy takich jak: nauczyciele, biblioteki, 

organizacje, Internet, 

4) poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, 

5) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach 

zewnętrznych 

6) wzrost liczby zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w kołach 

zainteresowań 

7) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad, 

8) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci, 

9) promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

10) promocja gminy.  

 

Rozdział 4. 

Rodzaje nagród Wójta Gminy Baranów za szczególne osiągnięcia w nauce 

 

§ 4 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród Wójta Gminy Baranów: 

1) nagroda Wójta Gminy Baranów przyznawana absolwentom szkół zwanych dalej                        

„ Prymusami”, 

2) nagroda Wójta Gminy Baranów przyznawana indywidualne lub zespołowe  

za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, językowe,   

3) nagroda Wójta Gminy Baranów przyznawana indywidualne lub zespołowe  

za szczególne wyniki sportowe. 

 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb przyznawania Nagród Wójta Gminy Baranów 

 

§ 5 

1. Nagrody dla „Prymusów” przyznawane są absolwentom szkół Gminy Baranów, 

którzy spełnili  następujące kryteria: 
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1) uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych,  

za którą uznaje się wynik 5,0,  

2) otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

3) prowadzili działania na rzecz szkoły, środowiska, 

2. Nagrody dla uczniów, którzy uzyskali szczególnie znaczące osiągnięcia w wybranej 

dziedzinie nauki, sztuki lub sportu indywidualnie lub zespołowo, przyznawane są                    

w formie pieniężnej lub rzeczowej, po spełnieniu następujących wymagań: 

1) uzyskanie miejsca punktowanego I-VI we współzawodnictwie w konkursach, 

olimpiadach, zawodach i innych imprezach na szczeblu krajowym, 

2) uzyskanie miejsca punktowanego I-III w konkursach, olimpiadach, zawodach   

i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym 

  

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

  § 6 

1. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Baranów składa dyrektor Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie. 

2. Wnioski składa się w formie pisemnej na druku zgłoszenia, stanowiący załącznik  

do niniejszego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na 

terenie Gminy Baranów oraz zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy Baranów. 

Do wniosku należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie 

danych osobowych  i wizerunku uczniów. 

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów w ciągu 5 dni                                      

od zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną rocznych wyników nauczania lub od dnia 

osiągnięcia przez ucznia szczególnie znaczących osiągnięć w wybranej dziedzinie 

nauki, sztuki lub sportu indywidualnie lub zespołowo. 

 

§ 7 

1. Wnioski są rozpatrywane przez co najmniej 3 osobowa komisję kwalifikacyjną 

powołaną przez Wójta Gminy Baranów. 

2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi listę 

kandydatów do nagrody. 

3. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt. 

4. Wójt Gminy Baranów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać 

nagrodę z własnej inicjatywy w ramach środków finansowych ujętych w budżecie 

gminy. 

5. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie. 

§ 8 

1. Wnioski o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia jeżeli: 

1) został złożony po terminie, 
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2) został złożony na innym formularzu, niż określony w załączniku lub nie zawiera 

wszystkich wymaganych informacji, 

3) w przypadku uczniów niepełnoletnich, nie została wyrażona zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych  i wizerunku 

uczniów, 

4) istnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania nagrody, tj. kandydat nie 

spełnia warunków określonych w niniejszym programie.  

 

§ 9 

1. Nagrody Wójta Gminy Baranów finansowane są z dochodów własnych Gminy 

Baranów, ze środków wydzielonych corocznie w budżecie gminy.  

2. Nagroda przyznawana w ramach programu udzielana jest w formie pieniężnej lub 

rzeczowej. 

3. Wartość nagrody określa Wójt Gminy Baranów stosownie do środków 

wyodrębnionych corocznie na ten cel w budżecie gminy. 

4. Nagrodzeni otrzymują nagrodę wraz z dyplomem. 

5. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymują Listy Gratulacyjne. 

6. Każdy spośród nagrodzonych uczniów może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo 

osiągnięcie. 

7. Nagrody Wójta Gminy Baranów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 

osiągnięcia edukacyjne oraz wyniki sportowe wręczane są podczas uroczystości 

szkolnych/ środowiskowych lub sesji Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 1 do Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży   

na terenie Gminy Baranów oraz zasad 

przyznawania Nagrody Wójta Gminy 

Baranów 

 

Wniosek 

o przyznanie nagród za wysokie wyniki w nauce,  szczególne osiągniecia edukacyjne                            

oraz wyniki sportowe 

1. Dane osobowe ucznia: 

1. imię (imiona)………………………………………………………………………. 

2. nazwisko:…………………………………………………………………………… 

3. data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………… 

4. dane szkoły: ………………………………………………………………………… 

a) nazwa szkoły: ………………………………………………………………….. 

b) klasa: …………………………………………………………………………… 

2. Adres  zamieszkania: …………………………………………………………………... 

3. Osiągniecia ucznia – kandydata do nagrody: 

1. Szczególne osiągnięcia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Średnia ocen rocznych roku szkolnego (dotyczy nagród za osiągnięcia w nauce) 

:…………………………………………………………………………………….. 

3. Uzasadnienie wniosku przez nauczyciela/ wychowawcę: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

………………….                                                           ……………………………. 

( miejscowość, data)                                                              ( podpis wychowawcy)   

                                                                                        

 

                                                                                               …………………........ 

                                    ( podpis dyrektora) 
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a) prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie, 

zawodach sportowych oraz potwierdzenie udziału w konkursach 

przedmiotowych  i olimpiadach, zawodach sportowych, 

b) prosimy uporządkować osiągnięcia ( powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) 

c) prosimy o przedstawienie osiągnięć ucznia w bieżącym roku szkolnym.  

   

4. Postępowanie kwalifikacyjne: 

1) Decyzja Komisji kwalifikacyjnej: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) Podpisy członków Komisji kwalifikacyjnej 

a) Przewodniczący Komisji ………………………………………………… 

b) Członek Komisji ………………………………………………………… 

c) Członek Komisji ………………………………………………………… 

5. Decyzja Wójta Gminy Baranów. 

Na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na 

terenie Gminy Baranów oraz zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy Baranów 

przyznaję Nagrodę Wójta  w wysokości …………………………………………                                                                                                    

(słownie …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….) 

 

 

Baranów, dnia …………………………..                                

 

                                                                              …………………………… 

                     ( podpis Wójta Gminy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Baranów ( ul. Rynek 14, 24-105 Baranów 

Tel. 81 883-40-27, e-mail : gmina@gminabaranow.pl 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres  

Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania 

i  wypłacania stypendium Wójta Gminy Baranów za wybitne osiągnięcia w różnych  

sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególne uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barnów. 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c  RODO oraz Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie właściwości Rady gminy o 

podejmowaniu uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz.U. 

z 2019 r. poz.509) – zwanej dalej Ustawą.  W zakresie danych osobowych: tj. wizerunku ucznia, 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z przyznania i wypłacenia  

stypendium, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą  

podlegać profilowaniu. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

 następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji stypendium  na 

podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych 

oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez 

jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku  

z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom  

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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