Uchwała Nr VII / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 kwietnia 2003r.
w sprawie : nadania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ” najlepszemu
absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie
Nowy Tomyśl .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 , poz.1591, zm. w Dz. U. Nr 23
z 2002r. ,poz.220); Nr 62,poz.558;Nr 113,poz.984, Nr 214,poz.1806) Rada Miejska
w Nowym Tomyślu uchwala

Regulamin
nadania tytułu laureata„ Złotego Wawrzynu ”
najlepszemu absolwentowi
szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl.
Rozdział I. Postanowienia wstępne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) szkole podstawowej i gimnazjum – rozumie się przez to każdą szkołę albo
gimnazjum prowadzone przez Gminę Nowy Tomyśl,
2) absolwentach – rozumie się przez to uczniów kończących szkoły wymienione w
§ 1 pkt 1.
§ 2
Regulamin obejmuje wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

-2 Rozdział II. Zasady i tryb nadawania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ”
najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum .
§ 3
1. Tytuł laureata „ Złotego Wawrzynu ” nadaje Burmistrz Nowego Tomyśla
najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum.
2. Nagroda w postaci patery , aktu nadania i listu gratulacyjnego dla rodziców wg
wzorów stanowiących zał. nr 1-4 niniejszej uchwały , wręczana jest podczas
uroczystości zakończenia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum .
§ 4
1.Tytuł laureata „ Złotego Wawrzynu ” nadaje się absolwentowi szkoły, który :
1) W II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej w kl. IV i V lub w III etapie
edukacyjnym w kl.I i II gimnazjum uzyskał promocję z wyróżnieniem do klasy
wyższej.
2) Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum uzyskał średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania co najmniej 5,0 i wzorową ocenę
zachowania.
3) Ponadto uczeń szkoły podstawowej powinien spełnić przynajmniej jedno z
poniższych kryteriów :
a) ze sprawdzianu w szkole podstawowej uzyskał co najmniej 80 % możliwych
do uzyskania punktów,
b) jest finalistą stopnia powiatowego lub laureatem stopnia gminnego
konkursów lub zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych .
4) Ponadto uczeń gimnazjum powinien spełnić przynajmniej jedno z poniższych
kryteriów :
a) z obu części egzaminu gimnazjalnego uzyskał co najmniej 80 % możliwych
do uzyskania punktów ,
b) jest finalistą stopnia wojewódzkiego lub laureatem stopnia powiatowego
konkursów lub zawodów sportowych dla uczniów gimnazjum.

§ 5
Typowanie kandydata do tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ” następuje w oparciu
o uchwałę z posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej w ostatnim roku
nauki.
§ 6
Rodzice wyróżnionego absolwenta otrzymują list gratulacyjny o treści zawartej
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Rozdział III . Postanowienia końcowe.
§ 7
1. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego uchwalenia .
2. Treść niniejszego regulaminu podlega podaniu do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie gminy.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla .
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII / 61 / 2003 z dnia25 kwietnia 2003r.
w sprawie: nadania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu najlepszemu
absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl.
Gmina jako organ prowadzący szkoły podstawowe i gimnazja tworzy politykę
oświatową na obszarze swojej gminy .Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa
bezpośredni uczestnicy procesu edukacyjnego dyrekcje szkół, nauczyciele, uczniowie
i rodzice zainteresowani są jakością kształcenia. Aby wspomóc te działania i
zachęcić uczniów gminnych placówek oświatowych do osiągania coraz to lepszych
rezultatów w nauce i zachowaniu proponuje się uchwalenie regulaminu nadania
tytułu laureata „Złotego Wawrzynu ” najlepszemu uczniowi szkoły podstawowej lub
gimnazjum.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej
właściwości rady gminy należy – między innymi stanowienie o kierunkach działania
gminy. Mając na uwadze szczególny aspekt wychowawczy ,związany z
wprowadzeniem wyróżnienia najlepszego absolwenta szkoły podstawowej lub
gimnazjum z obszaru gminy Nowy Tomyśl, za celowe uznać należy podjęcie
niniejszej uchwały.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VII / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 kwietnia 2003r.

BURMISTRZ

NOWEGO

TOMYŚLA

Akt nadania
Tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ”
dla
Absolwenta

...........................................................
( imię i nazwisko )

......................................................................................
( nazwa szkoły podstawowej )

za osiągnięte najwyższe wyniki w nauce w całym etapie
edukacyjnym w szkole podstawowej poparte efektami
sprawdzianu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
i wzorowe zachowanie wraz z życzeniami dalszych
sukcesów w nauce w
gimnazjum .
Nowy Tomyśl, dnia ......czerwca 200...r.

..............................................

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr VII / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 kwietnia 2003r.

BURMISTRZ

NOWEGO

TOMYŚLA

Akt nadania
Tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ”
dla
Absolwenta

...........................................................
( imię i nazwisko )

......................................................................................
( nazwa ukończonego gimnazjum )

za osiągnięte najwyższe wyniki w nauce w całym etapie
edukacyjnym w gimnazjum poparte efektami egzaminu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
i
wzorowe
zachowanie wraz z życzeniami dalszych sukcesów w
nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Nowy Tomyśl, dnia ......czerwca 200...r.

..............................................

Zał nr 4 do Uchwały Nr VII / 61 /2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 kwietnia 2003r.

List

Gratulacyjny

Burmistrz Nowego

Tomyśla

gratuluje Państwu
..............................................................................................
( imiona i nazwisko rodziców absolwenta )

wyników osiągniętych przez Wasze dziecko
w nauce i zachowaniu
oraz uzyskania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ”
Jednocześnie wyrażam przekonanie , że zaprezentowana
przez Wasze dziecko postawa , daje gwarancję dalszej
efektywnej nauki a w przyszłości wzorowej postawy
obywatelskiej w naszej

Ojczyźnie - Rzeczypospolitej

Polskiej

..................................................
Nowy Tomyśl ,dnia ......czerwca 200...r.

