
UCHWAŁA NR XXVIII/347/2020 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania tytułu Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta szkoły podstawowej w dziedzinie 
nauki, artystycznej i sportowej w gminie Nowy Tomyśl 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) 
Rada  Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria określające nadanie tytułu Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta szkoły 
podstawowej w dziedzinie nauki, artystycznej i sportowej w gminie Nowy Tomyśl. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową prowadzoną przez gminę Nowy Tomyśl; 

2) absolwentach – rozumie się przez to uczniów kończących szkołę wymienioną w § 2 pkt 1. 

§ 3. Ustala się tytuły Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta szkoły podstawowej w następujących 
dziedzinach: 

1) nauk humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie); 

2) nauk matematyczno – informatycznych (matematyka, informatyka); 

3) nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia); 

4) lingwistyki; 

5) artystycznej (muzyka, plastyka, technika); 

6) sportu. 

§ 4. Tytuł w dziedzinach wymienionych w § 3 nadaje się absolwentowi szkoły, który spełnia nastepujące 
kryteria: 

1) jest laureatem lub finalistą etapu wojewódzkiego konkursu/olimpiady przedmiotowej organizowanej przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; lub 

2) uzyskał wysokie miejsce nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem laureata lub finalisty w innych 
konkursach lub olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, festiwalach, przeglądach artystycznych 
lub innych formach współzawodnictwa w dziedzinie nauki, sportu, działalności artystycznej na szczeblu 
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym; 

3) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej ocenę celującą z przedmiotu w danej dziedzinie wymienionej                                                                                                                                                                                                                    
w § 3; 

4) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej co najmniej ocenę dobrą z zachowania; 

§ 5. 1. Nominacji do tytułu Najlepszy z Najlepszych dokonuje Rada Pedagogiczna, w oparciu o kryteria 
zawarte w §4. na podstawie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym. 

2. Kandydat może być typowany wyłącznie do jednego tytułu Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta 
szkoły w danej dziedzinie. 

3. Nominacja Rady Pedagogicznej nie jest jednoznaczna z przyznaniem tytułu. O przyznaniu tytułu 
decyduje Burmistrz Nowego Tomyśla. 

§ 6. 1. Absolwent szkoły otrzymuje imienny certyfikat oraz jednorazową nagrodę pieniężną. 

2. Wysokość nagrody uzależnia się od wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych 
w budżecie w danym roku. 

§ 7. Certyfikat i nagroda pieniężna wręczana jest absolwentowi podczas uroczystości zakończenia nauki 
w szkole podstawowej. 

§ 8. Zmiany kryteriów następują w trybie wymaganym dla ich uchwalenia. 
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§ 9. Treść niniejszej uchwały podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na 
stronach BIP gminy oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVIII/347/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 25 listopada

w sprawie nadania tytułu Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta szkoły podstawowej
w dziedzinie nauki, artystycznej i sportowej w gminie Nowy Tomyśl

Gmina jako organ prowadzący szkoły podstawowe 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 Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta
szkoły podstawowej w dziedzinie nauki, artystycznej i sportowej.

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( podniesienie samooceny uczniów, którzy przejawiają szczególne uzdolnienia w jednej
dziedzinie), związany z wprowadzeniem wyróżnienia Najlepszy z Najlepszych dla absolwenta szkoły
podstawowej w dziedzinie nauki, artystycznej i sportowej w gminie Nowy Tomyśl, za celowe uznać należy
podjęcie niniejszej uchwały.
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