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zARzĄDzENlE NR 0050.1 .40.20,|,|
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 31 sierpnia2011 r.

w sprawie wprowadzenia regulamlnu nadawania tytułu ,,DoBRzEŃsKl TALENT''
uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń
Wielki.

Na podstawie art.30 ust' 1 ustawy zdnia 8 marca ,t990 r. Jsamorządzie gminnym (tekst
jedno|ity Dz. U' z2001 r', Nr 142, poz. 1591 z pÓżn. zm.) usta|am, co następuje:

s 1. Wprowadzam regu|amin nadawania tytułu ,,Dobrzbński Ta|ent'' uczniom szkoł
podstawowych, gimnaĄa|nych i ponadgimnazjalnych gminy Dobzeń Wielki, stanowiący
załącznik d o n i n iej sz ego zarządzenia.

$ 2' Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno _
Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wie|kim

$ 3. Traci moc zarządzenie WÓjta Gminy Dobrzeń Wie|ki Nr 01 53/6312010 z dnia 26 sierpnia
2010 r. w sprawie wprowadzenia regu|aminu nadawania tytułu ,,DOBRZEŃSKI TALENT'
uczniom szkoł podstawowych, gimnazja|nych i ponadgimnazja|nych gminy Dobrzeń Wie|ki.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ,1 września 201 1 roku.



Załącznik do Zar ządze nla
Nr 0050 1 40 2011

Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki
z  dn ia  31 s ie rpn ia  2011 r

REGULAMIN

nadawania tytułu,,DoBRzEŃsK| TALENT''
uczniom szkół podstawowych' gimnazjalnych i ponadgimnazja|nych

gminy Dobrzeń WieIki

s ,|. Nadawanie tytułu ,,Dobrzeński Ta|ent' ' ma na celu wyróznianie i nagradzanie
uzdo|nionych uczniow szkół gminy Dobrzeń Wie|ki za szcąego|ne osiągnięcia w róznych
formach wspołzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmioiówj.;, teinatycźnej
(objętej wykazem kuratoryjnym konkursÓw, o|impiad, turniejów i przeglądów oiganizowanycń
dla uczniów wojewodztwa opo|skiego W roku szko|nym) i słuzy motywówaniu ich do da|śzei
pracy nad rozwijaniem swych talentow wiedzy.

$ 2. Do tytułu ,,Dobrzeński Talent'' mogą byc typowani uczniowie uzyskujący następujące
wyniki w roku szko|nym, w ktorym przyznawany jest tytuł:

1. Ze szkoł podstawowych i gimnazjalnych:
1) laureaci konkursów interdyscyp|inarnych, przedmiotowych, tematycznych -

o zasięgu wojewodzkim oraz ponadwojewÓdzkim,
2) |aureaci, zwycięzcy (3 pienłsze miejsca) konkursow, przeg|ądów i turniejow:

wiedzy, ańystycznych, sprawnościowych pozaprzedmiotowyc-h - na szczeb|u
ogoInopo|skim oraz międzynarodowym,

3) zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) zawodów sportowych w randze mistrzostw -
na szczebIu ogó|nopo|skim oraz międzynarodowym.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie średniej ocen minimum 5,00
oraz bardzo dobrej oceny zachowania.

2' ze szkoł ponadgimnazja|nych:
1) |aureaci i fina|iŚci o|impiad pzedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych,

interdyscyplinarnych i tematycznych na szczeblu ogolnopolskim oraz
międzynarodowym,

2) |aureaci i fina|iści turniejów, obejmujących prob|ematykę związaną
z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej - o zasięgu ogo|ńopo|skim,

3) |aureaci' zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursow, prźóglądow i turniejow:
wiedzy, artystycznych, sprawnościowych pozaprzedmiotowyc-h - na szczeb|u
ogó|nopoIskim oraz międzynarodowym,

4) zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) zawodów sportowych w randze mistrzostw -
na szczeb|u ogó|nopoIskim oraz międzynarodowym.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie Średniej ocen minim um 4,75
oraz bardzo dobrej oceny zachowania.

s 3' 1. Wnioski o nadanie tytułu mogą składać:
1) dyrektorzy szkoł i p|acówek oświatowych,
2) p;ezesi k|ubÓw spońowych.

2. Do kazdego wniosku na|eż:y dołączyć dokumenty imienne potwierdzające spełnianie
kryteriow okreś|onych w regu|aminie (potwierdzone za zgodnośc z oryginałóm kserokopia
zaświadczenia wydanego przez wojewódzką komisjĘ konkursoń{, komitet głowny' olimpiady lub turnieju, dyplomu wydanego przez organizatora najwyzszego szczebla



konkursu, turnieju, przeg|ądu |ub zawodów sportowych oraz świadectwa szko|ne z roku
w ktorym nadawany jest tytuł)'
Wzor wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
oświadczenie ucznia o wyraŹeniu zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych
w ce|ach promocyjnych (załącznik nr 2).

$ 4. 1. Wniosek .o nadanie uczniowi tytułu ,,Dobrzeński Ta|ent'' powinien zostaÓ złoŻony
w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkoł w Dobrzeniu
Wie|kim w terminie do 30 czenvca kazdego roku ka|endarzowego. Wnioski złoŻone
po Wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

s 5. 1' Tytut ,,Dobrzeński Talent'' jestzaszczytnym wyroznieniem honorowym i nadawany jest
przez Wojta Gminy Dobrzeń Wie|ki po zakończeniu procedury kwa|ifikacyjnej
przeprowadzonej przez powołanąw tym ce|u komls1ę. t

2. DecyĄa Wojta jest ostate czna i nie przysługuje od niej odwotanie'

3. Komisję powołuje Wojt Gminy Dobrzeń Wielki corocznie, sktadającą się z dyrektorow
szkół po jednym ze szkoł podstawowych, z gimnazjów i ze szkoł ponadgimnaĄa|nych oraz
przedstawiciela Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki'

s 6. 1' Nadania tytułu dokonuje Wojt |ub Zastępca Wojta Gminy Dobrzeń Wie|ki w dniu
rozpoczęcia nowego roku szkolnego bądŹ w Dniu Edukacji Narodowej.

2. Akt nadania odbywa się poprzez symboliczne pasowanie na Dobrzeński Ta|ent, ktoremu
towarzyszy wręczenie statuetki ,,Dobrzeński Ta|ent'' oraz dokumentu potwierdzającego
nadanie tytutu.

s 7. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki moie pozbawić tytułu ,,Dobrzeński Ta|ent'' w razie
stwierdzenia, Że jego nadanie nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd, |ub jeze|i osoba
wyrózniona stata się niegodna jego posiadania.

s 8. 1. Ewidencję osob wyrożnionych tytułem prowadzi Gminny Zespoł Ekonomiczno -
Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wie|kim.

2' W razie zagubienia |ub zniszczenia dokumentu stwierdzającego jego nadanie, wydaje się
odpis dokumentu.

$ 9. Statuetka Dobrzeńskiego Talentu jest wykonana z brązu i ma formę sztabki złota,
na ktorejwidnieje napis,,DobrzeńskiTa|ent' ' wrazz podanym rokiem ka|endarzowym.

t.ł'il łł etr


