\\IT]JTGMIi.IY
DobrzeńWjejki
zARzĄDzENlE NR 0050.1.40.20,|,|
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 31 sierpnia2011 r.
w sprawie wprowadzenia regulamlnu nadawania tytułu ,,DoBRzEŃsKl TALENT''
uczniom szkół podstawowych,gimnazjalnychi ponadgimnazjalnychgminy Dobrzeń
Wielki.
Na podstawie
art.30 ust' 1 ustawyzdnia 8 marca,t990r. Jsamorządziegminnym(tekst
jedno|ity
Dz. U' z2001 r', Nr 142,poz.1591z pÓżn.zm.)usta|am,
co następuje:
s 1. Wprowadzamregu|aminnadawaniatytułu,,DobrzbńskiTa|ent''uczniom szkoł
podstawowych,
gimnaĄa|nychi ponadgimnazjalnych
gminy Dobzeń Wielki, stanowiący
załącznikdo niniejsz ego zarządzenia.
$ 2' Wykonaniezarządzeniapowierzasię DyrektorowiGminnegoZespołuEkonomiczno_
Administracyjnego
Szkółw DobrzeniuWie|kim
WÓjtaGminyDobrzeńWie|kiNr 0153/6312010
z dnia26 sierpnia
$ 3. Tracimoc zarządzenie
2010 r. w sprawiewprowadzeniaregu|aminu
nadawaniatytułu,,DOBRZEŃSKITALENT'
uczniomszkołpodstawowych,
gimnazja|nych
i ponadgimnazja|nych
gminyDobrzeńWie|ki.
wchodziw zyciez dniem,1września
2011 roku.
$ 4. Zarządzenie

Załącznik do Zar ządze nla
Nr 0050 1 40 2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki
z d n i a3 1 s i e r p n i a2 0 1 1r

REGULAMIN
nadawaniatytułu,,DoBRzEŃsK|TALENT''
uczniomszkół podstawowych'gimnazjalnychi ponadgimnazja|nych
gminy DobrzeńWieIki
,|. Nadawanietytułu
Ta|ent''ma na celu wyróznianiei nagradzanie
s
,,Dobrzeński
uzdo|nionych
uczniowszkół gminy DobrzeńWie|kiza szcąego|ne
osiągnięciaw róznych
formach wspołzawodnictwa,
zwłaszczaw zakresie wiedzy przedmioiówj.;,teinatycźnej
(objętej
wykazemkuratoryjnym
konkursÓw,o|impiad,
turniejówi przeglądówoiganizowanycń
dla uczniówwojewodztwa
opo|skiego
W rokuszko|nym)
i słuzymotywówaniu
ich do da|śzei
pracynad rozwijaniem
swychtalentowwiedzy.
Talent''mogą byc typowaniuczniowieuzyskującynastępujące
$ 2. Do tytułu,,Dobrzeński
wynikiw rokuszko|nym,
w ktorymprzyznawany
jesttytuł:
1. Ze szkołpodstawowych
i gimnazjalnych:
1) laureacikonkursówinterdyscyp|inarnych,
przedmiotowych,
tematycznych
o zasięguwojewodzkim
orazponadwojewÓdzkim,
2) |aureaci,zwycięzcy(3 pienłszemiejsca)konkursow,przeg|ądówi turniejow:
wiedzy,ańystycznych,
- na szczeb|u
sprawnościowych
pozaprzedmiotowyc-h
ogoInopo|skim
orazmiędzynarodowym,
3) zwycięzcy(3 pierwszemiejsca)zawodówsportowychw randzemistrzostw
na szczebIuogó|nopo|skim
orazmiędzynarodowym.
Warunkiem
niezbędnym
do otrzymania
jestuzyskanie
tytułu
średniej
ocenminimum
5,00
orazbardzodobrejocenyzachowania.
2' ze szkołponadgimnazja|nych:
1) |aureacii fina|iŚcio|impiadpzedmiotowych,z przedmiotówdodatkowych,
interdyscyplinarnych
i tematycznych na szczeblu ogolnopolskimoraz
międzynarodowym,
2) |aureaci i fina|iściturniejów, obejmujących prob|ematykęzwiązaną
z przygotowaniem
- o zasięguogo|ńopo|skim,
do podjęciapracyzawodowej
3) |aureaci'zwycięzcy(3 pierwszemiejsca)konkursow,prźóglądow
i turniejow:
wiedzy,artystycznych,
- na szczeb|u
sprawnościowych
pozaprzedmiotowyc-h
ogó|nopoIskim
orazmiędzynarodowym,
4) zwycięzcy(3 pierwszemiejsca)zawodówsportowychw randze mistrzostwna szczeb|uogó|nopoIskim
orazmiędzynarodowym.
Warunkiem
niezbędnym
do otrzymania
jestuzyskanie
tytułu
Średniejocenminim
um 4,75
orazbardzodobrejocenyzachowania.
mogąskładać:
s 3' 1.Wnioskio nadanietytułu
1) dyrektorzyszkołi p|acówekoświatowych,
2) p;ezesik|ubÓwspońowych.
2. Do kazdego wniosku na|eż:y
dołączyć
dokumentyimiennepotwierdzające
spełnianie
kryteriow
okreś|onych
w regu|aminie
(potwierdzone
za zgodnośc
z oryginałóm
kserokopia
zaświadczenia
wydanego przez wojewódzkąkomisjĘkonkursoń{, komitetgłowny
' olimpiadylub turnieju,dyplomuwydanegoprzez organizatoranajwyzszego
szczebla

szko|nez roku
|ubzawodówsportowychoraz świadectwa
konkursu,turnieju,przeg|ądu
w ktorymnadawanyjesttytuł)'
nr 1 do regulaminu.
Wzorwnioskustanowizałącznik
swoichdanychosobowych
ucznia o wyraŹeniuzgody na wykorzystanie
oświadczenie
(załącznik
nr 2).
w ce|achpromocyjnych
Ta|ent''powinienzostaÓ złoŻony
$ 4. 1. Wniosek.o nadanieuczniowitytułu,,Dobrzeński
Szkołw Dobrzeniu
Administracyjnego
Zespołu
Ekonomiczno
Gminnego
w sekretariacie
Wnioski złoŻone
Wie|kimw terminiedo 30 czenvca kazdego roku ka|endarzowego.
po Wyznaczonym
terminienie będąrozpatrywane.
i nadawanyjest
honorowym
wyroznieniem
Talent''jestzaszczytnym
s 5. 1' Tytut,,Dobrzeński
procedury
po
kwa|ifikacyjnej
Wie|ki
zakończeniu
przez Wojta Gminy Dobrzeń
przezpowołanąw
przeprowadzonej
tymce|ukomls1ę.
t
od niejodwotanie'
2. DecyĄaWojtajest ostateczna i nie przysługuje
Wojt Gminy DobrzeńWielki corocznie,sktadającąsię z dyrektorow
3. Komisjępowołuje
oraz
jednym
z gimnazjówi ze szkołponadgimnaĄa|nych
ze szkołpodstawowych,
szkółpo
przedstawiciela
UrzęduGminyDobrzeńWielki'
s 6. 1' NadaniatytułudokonujeWojt |ubZastępcaWojtaGminy DobrzeńWie|kiw dniu
nowegorokuszkolnegobądŹw DniuEdukacjiNarodowej.
rozpoczęcia
pasowaniena Dobrzeński
Ta|ent,ktoremu
2. Akt nadaniaodbywasię poprzezsymboliczne
towarzyszywręczenie statuetki,,DobrzeńskiTa|ent''oraz dokumentupotwierdzającego
nadanietytutu.
s 7. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki moie pozbawićtytułu,,DobrzeńskiTa|ent''w razie
w błąd,|ubjeze|iosoba
na skutekwprowadzenia
Że jego nadanienastąpiło
stwierdzenia,
jegoposiadania.
statasię niegodna
wyrózniona
prowadziGminnyZespołEkonomiczno
tytułem
s 8. 1. Ewidencjęosob wyrożnionych
Wie|kim.
Szkółw Dobrzeniu
Administracyjny
jego nadanie,wydajesię
stwierdzającego
2' W raziezagubienia|ubzniszczeniadokumentu
dokumentu.
odpis
$ 9. StatuetkaDobrzeńskiegoTalentujest wykonanaz brązu i ma formę sztabkizłota,
wrazz podanymrokiemka|endarzowym.
napis,,DobrzeńskiTa|ent''
na ktorejwidnieje

t.ł'il
łłetr

