
Załącznik do Zarządzenia nr 1519.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 kwietnia 2021 r. 
Strona 1 z 2 

Załącznik 
do Zarządzenia nr 1519.2021 
Prezydenta Miasta Cz ęstochowy 
z dnia 19 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

REGULAMIN NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZ ĘSTOCHOWY  

DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  

 

Cel i charakter nagrody 

§ 1. 
 

1. Nagroda stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół z siedzibą 
na terenie Miasta Częstochowy. 

2. Nagroda przyznawana jest: 
1) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół artystycznych, 

branżowych i techników, którzy w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym 
rok zgłoszenia do nagrody uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata konkursów 
przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego organizowanych przez Kuratora 
Oświaty lub konkursów i olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych 
zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki; 

2) uczniom, których średnia ocen z ostatniego roku nauki wyniosła co najmniej 5.0. 
3. Nagroda nie może być ponownie przyznana za to samo osiągnięcie. 

 
§ 2. 

 
 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: 
1) dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych, 
2) rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni, 
3) pełnoletni uczniowie, 
4) stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci 

i młodzieży. 
 

§ 3. 
 

1. Formularz wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
2. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy w każdym roku ustala zasady i terminy składania 

wniosków.  
 

Zasady i tryb przyznawania nagrody 
 

§ 4. 
 

1. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta Częstochowy w oparciu o propozycje Komisji 
każdorazowo powoływanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy. 

2. W skład Komisji wchodzi: 2 przedstawicieli Wydziału Edukacji, przedstawiciel Komisji Edukacji 
Rady Miasta, przedstawiciel Prezydenta Miasta. 

3. Liczbę nagród oraz wysokość ustala corocznie Prezydent Miasta Częstochowy, w ramach środków 
zaplanowanych w budżecie Miasta Częstochowy w rozdziale 80195 paragraf 3260 „Pozostała 
działalność”. 

4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
5. Informacje o uczniach, którym przyznano nagrody podaje się do publicznej wiadomości. 
6. Kwota nagrody jest wpłacana na wskazane w Oświadczeniu do celów podatkowych dotyczące 

odbioru „Nagrody Prezydenta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
technicznych i branżowych” w roku 2021 konto bankowe przez rodzica/opiekuna prawnego 
nagrodzonego lub na konto bankowe pełnoletniego ucznia. 

7. Przedmiotowe oświadczenie zostanie przekazane wraz z informacją o otrzymaniu nagrody przez 
ucznia. 
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8. Wysokość nagrody będzie pomniejszona o potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. 

9. Nagroda podlega opodatkowaniu – w przypadku nagrodzonych uczniów niepełnoletnich dolicza 
się ją do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków 
ze źródeł przychodów dzieci. 

 
§ 5. 

 
1. Osoby zgłaszające kandydatów do Nagrody, zgłaszani pełnoletni kandydaci a w przypadku   

kandydatów niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni, zobowiązani są do wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych zwane w skrócie RODO). 

2. Formularze oświadczeń i zgód na przetwarzanie danych osobowych znajdują się we wniosku 
o przyznanie Nagrody, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.  

 
 
 
 
 
 
 

Z up. Prezydenta  
Miasta Częstochowy 
(-) Ryszard Stefaniak 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy 


