
UCHWAŁA NR IV/71/2019
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/236/2016 Rady Miasta Wisła w sprawie ustanowienia programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/236/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 9 przyjmuje brzmienie: 'Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o uczniach, to należy przez to 
rozumieć uczniów klas IV - VIII oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Wisła, a także absolwentów, którzy ukończyli te szkoły w ostatnim roku szkolnym'. 

2. §10  przyjmuje  brzmienie:

1. Uczeń może otrzymać Nagrodę Burmistrza Miasta Wisła, jeżeli spełnia wszystkie kryteria podstawowe, 
o których mowa w ust. 2 i co najmniej jedno kryterium dodatkowe, o którym mowa w ust. 3.

2. Do kryteriów podstawowych zalicza się:

1) średnia ocen na zakończenie ostatniego roku szkolnego na poziomie co najmniej 5,0

2) ocena co najmniej bardzo dobra z zachowania na zakończenie ostatniego roku szkolnego,

3) uzyskanie w ostatnim roku szkolnym tytułu laureata (1, 2 lub 3 miejsca) w konkursie indywidualnym co 
najmniej na poziomie powiatowym lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady 
(potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem ), które są  organizowane zgodnie z przepisami w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów lub olimpiad, lub uzyskanie wyniku co 
najmniej bardzo dobrego w konkursach ogólnopolskich.

3. Do kryteriów dodatkowych zalicza się:

1) świadectwo z wyróżnieniem na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego ostatni rok szkolny,

2) frekwencja za ostatni rok szkolny na poziomie co najmniej 99%,

3) zajęcie co najmniej 3 miejsca na zawodach sportowych rozgrywanych co najmniej na poziomie 
powiatowym - indywidualnie lub drużynowo,

4) uzyskanie wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku szkolnym ze 
wszystkich części na poziomie wyższym niż średni wynik w województwie i kraju.

4. Uczeń, który nie spełnia wymaganych kryteriów do uzyskania Nagrody Burmistrza Miasta Wisła, może 
otrzymać Nagrodę Dyrektora Szkoły z uwagi na inne osiągnięcia w danym roku szkolnym, które według 
dyrektora zasługują na wyróżnienie, w szczególności uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem na zakończenie 
roku szkolnego, wysokie osiągnięcia w konkursach lub zawodach sportowych, wysokie zaangażowanie w życie 
szkoły. Wskazanie takiego ucznia do Nagrody Dyrektora Szkoły musi zostać poparte pozytywną opinią rady 
pedagogicznej.

5. Ustala się następującą maksymalną liczbę uczniów wytypowanych do Nagrody Dyrektora Szkoły dla 
poszczególnych placówek:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. P. Stalmacha w Wiśle - maksymalnie 10 uczniów,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle - maksymalnie 3 uczniów,

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Prusa w Wiśle - maksymalnie 6 uczniów,
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4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Seniora F. Michejdy w Wiśle - maksymalnie 6 uczniów,

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle - maksymalnie 5 uczniów.

5. Informację o uczniach uprawnionych do otrzymania Nagrody Burmistrza Miasta Wisła wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem oraz oświadczeniem dyrektora  szkoły o spełnianiu przez danego ucznia 
wymaganych kryteriów oraz informację o uczniach uprawnionych do otrzymania Nagrody Dyrektora Szkoły 
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz potwierdzeniem o uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej 
dyrektorzy szkół przekazują w terminie do 30 czerwca roku szkolnego, za który przyznawane jest wyróżnienie.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 2 i 3, są podawane do wiadomości uczniów i ich rodziców (prawnych 
opiekunów) w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

7. Burmistrz może, nie później niż do końca października danego roku szkolnego, ustalić kryterium, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na poziomie wyższym, jak również zmienić maksymalne liczby uczniów, o których 
mowa w ust. 5 w zależności od liczby uczniów w klasach IV-VIII w poszczególnych placówkach w danym roku 
szkolnym, za który ma być przyznane wyróżnienie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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