Załącznik do Uchwały Nr 3/19
Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
z dnia 27.02.2019 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRODY W KONKURSIE „ LIDER SZKOŁY”
PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO
Kiedy w niniejszym Regulaminie używa się określenia :


Fundacja – należy przez to rozumieć Fundacje na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,



Komisja – należy przez to rozumieć Komisję ds. przyznawania nagród, powołaną uchwałą
Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego



Średnia ocen – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ocen w oparciu o skalę od 1 do 6
z ostatniego półrocza bieżącego roku szkolnego.



Szkoły ponadpodstawowe – należy przez to rozumieć licea ogólnokształcące, licea profilowane,
technika, oraz szkoły branżowe I stopnia.



Absolwent – uczeń VIII klasy szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2018/2019 uczeń III
klasy gimnazjum



Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej - uczeń liceum, technikum oraz szkół branżowych

I. Cele Programu
1. Wyróżnianie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
2. Wzmacnianie więzi społecznych uczniów

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół

ponadpodstawowych z powiatem wieluńskim.
II. Odbiorcy Programu
1. O wyróżnienie w postaci nagrody głównej tj. roweru górskiego mogą ubiegać się:



uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej – w kategorii Absolwent



uczniowie III klasy gimnazjum (w roku szkolnym 2018/2019) – w kategorii Absolwent,



uczniowie szkół ponadpodstawowych – w kategorii Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej,

osiągający wysokie wyniki w nauce, będący stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub
uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie powiatu wieluńskiego, osiągający średnią ocen
powyżej 5,00 w przypadku szkół ponadpodstawowych oraz powyżej 5,20 w przypadku absolwentów.
2. W przypadku równych średnich ocenie podlegają osiągnięcia w postaci uzyskania tytułu laureata lub

finalisty w olimpiadach znajdujących się w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Edukacji
Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych z przedmiotu lub
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przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w danym roku
szkolnym.
III. Zasady przyznawania nagrody.
1. W imieniu Fundacji nadania nagrody „Lidera Szkoły” dokonuje Komisja działająca w oparciu

o zasady objęte w niniejszym regulaminie
2. Komisja liczy 3 osoby powoływane przez Zarząd Fundacji.
3. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Fundacji i Darczyńca.
4. Komisja wyłania 3 laureatów w kategorii Absolwent i 3 laureatów w kategorii Uczeń Szkoły

Ponadpodstawowej
5. W celu ubiegania się o nagrodę należy przedłożyć w Biurze Fundacji:



prawidłowo wypełniony wniosek o nagrodę w konkursie „Lider Szkoły”,



zaświadczenie ze szkoły o osiągniętej średniej z ostatniego półrocza bieżącego roku
szkolnego,



kserokopię legitymacji szkolnej (razem z oryginałem do wglądu),



kserokopię dyplomów/certyfikatów potwierdzających osiągnięcia o których mowa w pkt
II. ust. 2 niniejszego regulaminu (jeśli posiada)

6. Nagrody otrzymuje 3 uczniów w kategorii Absolwent oraz 3 uczniów w kategorii Uczeń Szkoły

Ponadpodstawowej,
7. W przypadku, gdy uzyskana średnia ocen jest równa, pierwszeństwo w uzyskaniu nagrody

przysługuje uczniowi posiadającemu lepsze wyniki w olimpiadach z pkt II, ust. 2 lub uczniowi
wyższej klasy.
8. Fundatorem nagród jest Firma Zasada Bikes , 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IV. Zasady organizacyjne.
1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać uczniowie, rodzice oraz dyrektorzy szkół, do których

uczęszczają uczniowie będący stałymi mieszkańcami

powiatu wieluńskiego lub uczący się w

szkołach mających swoją siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego.
2. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku

o przyznanie nagrody w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, pl. Kazimierza
Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel.: (43) 843-79-32.
3. Regulamin przyznawania nagrody w konkursie „Lider Szkoły” wraz z formularzem wniosku jest

dostępny w siedzibie Fundacji, w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej Fundacji:
www.fundacja.wielun.pl
4. Termin składania wniosków zostanie określony przez Zarząd Fundacji.
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5. Wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Nagroda przyznawana jest jednorazowo i laureaci wcześniejszych edycji Konkursu „Lider Szkoły”

nie mogą brać w nim ponownie udziału.
V. Postanowienia końcowe.
1. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona w terminie określonym przez Zarząd Fundacji.
2. Osoba, która otrzyma nagrodę z Fundacji zobowiązuje się do promowania tego faktu w swoim

środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Nagrodzony wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Fundację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach promocyjnych.
3. Niniejszy regulamin oraz zmiany zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
4. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Fundacji na

Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.
5. Każdy biorący udział w konkursie „Lider Szkoły” przed przystąpieniem do niego oraz poprzez

podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wniosku akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo publikowania wizerunku i niezbędnych danych o osobach, które brały

udział w konkursie.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 – Wniosek o nagrodę w konkursie „Lider Szkoły”
Załącznik Nr 2 – Deklaracja poufności i bezstronności (dotyczy Komisji)
Załącznik Nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Załącznik Nr 4 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka
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