
Regulamin przyznawania nagród przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Lubiewo ”BORY” dla uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Lubiewo uzyskujących szczególne osiągnięcia i 

reprezentujących gminę na zewnątrz  

 

            

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę  dla uczniów 

uzyskujących szczególne osiągnięcia i reprezentujących gminę Lubiewo na zewnątrz. 

2. Nagrody  mają charakter finansowy. 

3.  Kandydatem do Nagrody może być uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia i 

spełnia następujące kryteria:  

a)   uczeń swoimi  osiągnięciami promuje gminę Lubiewo w regionie, województwie i kraju  

b) odznacza się wzorową postawą uczniowską (jest kreatywny, koleżeński, kulturalny, 

wykazuje znajomość podstaw savoir-vivre),  

c)  swoją aktywnością na terenie szkoły mobilizuje innych do działania.  

4.  Do nominacji może zostać przedstawiona więcej niż jedna osoba ze szkoły spełniająca 

wymagania.  

5.  Wniosek zawiera następujące informacje:  

a)  imię i nazwisko ucznia  

b)  data urodzenia  

c)  klasa  

d)  osiągnięcia ucznia  

f)  opinię o uczniu (sporządza wychowawca klasy na podstawie sondażu wśród uczniów z 

klasy i Grona Pedagogicznego)  

g)  zaświadczenie, informacja, dyplom potwierdzający  uzyskanie szczególnych osiągnięć i 

reprezentowanie gminy Lubiewo na zewnątrz. 

6. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców na Radzie Pedagogicznej zorganizowanej 

w celu wyłonienia uczniów nominowanych do Nagrody.  

7. W oparciu o zgromadzone informacje o uczniach, Rada Pedagogiczna nominuje uczniów 

do nagrody.  

8. Decyzja Rady Pedagogicznej  o nominowaniu do  nagrody jest niepodważalna i ostateczna.  

9. Nagroda wręczana jest przez przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo 

„BORY”.  

 

 



Wniosek o przyznawanie nagrody 

 Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY”  

dla uczniów z terenu Gminy Lubiewo uzyskujących szczególne osiągnięcia i 

reprezentujących gminę na zewnątrz. 

 

 

1)  Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………….. 

2)  Data urodzenia: ………………………………………………………… 

3)  Klasa: ……………………….. 

4) Osiągnięcia ucznia (szczególne osiągnięcia poza szkolne w których uczeń reprezentuje 

gminę na zewnątrz): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do Nagrody 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody przyznawanej przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Lubiewo uzyskujących szczególne 

osiągnięcia i reprezentujących gminę na zewnątrz. 

Data: ………..     

Czytelny podpis kandydata                          Czytelny podpis opiekunów prawnych kandydata 

……………………………….   ………………….…………………… 

 



Opinia o uczniu do  wniosku o przyznawanie nagrody 

 Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY”  

dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo uzyskujących 

szczególne osiągnięcia i reprezentujących gminę na zewnątrz. 

 (sporządza wychowawca klasy na podstawie sondażu wśród uczniów z  

klasy i Grona Pedagogicznego) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

Podpis wychowawcy klasy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą 

  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka kandydującego 

do nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo 

”BORY” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo 

uzyskujących szczególne osiągnięcia i reprezentujących gminę na zewnątrz 

przez administratora danych: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” 

ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo 

 

 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że 

zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania danych osobowych. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

           (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


