
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NAGRODA EDUKACYJNA   

im. Stanisławy i Edwarda Heilów   

dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI  

Podgórze Duchackie  

   
  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów Podgórza  
      Duchackiego, ustanowionych i finansowanych z budżetu Rady Dzielnicy XI. 

1.2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:   

a) Nagroda Edukacyjna — wyróżnienie materialne przyznawane uczniom mieszkającym                   
na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.   

b) Fundator Nagrody — Rada Dzielnicy XI.   

c) Organizator Nagrody — Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.   

d) Kandydat — osoba zgłoszona do otrzymania Nagrody Edukacyjnej, spełniająca warunki 
określone w niniejszym Regulaminie.   

e) Zgłaszający — jednostka, która zgłasza Kandydata.   
f) Laureat — osoba nagrodzona.   
g) Radny — Radny Dzielnicy XI.   

1.3   Nagroda Edukacyjna jest przyznawana co roku uczniom z Dzielnicy XI w dwóch kategoriach 
wiekowych:   

I. Uczeń szkoły podstawowej klasy V- VIII  

II. Uczeń szkoły ponadpodstawowej   

1.4   Nagrodę Edukacyjną, w poszczególnych kategoriach, przyznaje Jury Nagrody.   
  

§ 2. CELE USTANOWIENIA NAGRODY EDUKACYJNEJ  

2.1 Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem uczniów wykazujących się szczególnymi 
zdolnościami i zainteresowaniami wykraczającymi poza program szkolny i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi.  

2.2 Nagroda powinna sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz mobilizować do dalszej 
pracy nad sobą.  

  



  

  
 

  

 
 
 
 
 

§3. WARUNKI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:   

3.1   Kandydatów do Nagrody Edukacyjnej mogą zgłaszać:   

a) Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają 
uczniowie,   

b) Rady Pedagogiczne,   

c) Rady Rodziców,   
d) Rodzice lub opiekunowie prawni,   
e) Radni Dzielnic XI.   

 Do Nagrody Edukacyjnej kandydat nie może się zgłosić osobiście.   

 

3.2       Warunki jakie powinien spełniać Kandydat zgłaszany do Nagrody Edukacyjnej:  
            a)  zamieszkanie na terenie Dzielnicy XI   

b) dobre wyniki w nauce;   

c) laureat olimpiad, konkursów, turniejów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, 
ogólnopolskim, międzynarodowym;   

d) aktywność społeczna, działalność charytatywna, wolontariat   

e) jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników, cieszy się sympatią i autorytetem.   
3.3   Propozycje kandydatur do Nagrody należy przesyłać na adres Rady Dzielnicy  

do dnia 1 czerwca 2020 r. na formularzu KARTA ZGŁOSZENIA, która jest dostępna  
w siedzibie Organizatora, w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronach internetowych 
www.mdkgal.edu.pl i www.dzielnica11.krakow.pl.   

 Zgłoszenie Kandydata przyjmowane będzie wyłącznie w formie pisemnej, zawierającej      
uzasadnienie Zgłaszającego. W innym wypadku zgłoszenie uznane będzie za nieważne.   

  

§ 4 JURY NAGRODY EDUKACYJNEJ   

4.1  Skład Jury Nagrody Edukacyjnej powoływany jest przez Komisję Edukacji w porozumieniu 
Zarządem ( Przewodniczącym) Rady Dzielnicy XI.  

4.2  Funkcję Przewodniczącego Jury Nagrody Edukacyjnej pełni przewodniczący Komisji Edukacji 
lub osoba przez niego wskazana.   

4.3  Jury wyłania laureatów Nagrody Edukacyjnej spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu    
        jawnym, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos 
        Przewodniczącego Jury.       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  Członkowie Jury, dokonując oceny zgłoszonych kandydatur, powinni mieć na uwadze cele  
        ustanowienia Nagrody Edukacyjnej.   
4.5  Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Edukacyjnej, w którejś z kategorii, w danej 

edycji Nagrody, lub też w ramach posiadanych środków zwiększyć ilość nagród w kategorii. 

4.6  Członków Jury obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu  
posiedzeń i podejmowanych decyzji. 

  
  

§ 5 ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

5.1  Nagrodę może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria :   

a) zdobył szczególne osiągnięcia w nauce, czyli jest laureatem lub finalistą olimpiad, 
konkursów wiedzy etc.   

b) uzyskał wysoka średnią oceń z przedmiotów na koniec roku szkolnego:   
• Uczeń szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0.   
• Uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5.   

c) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.   
d) cechuje go postawa społeczna związana z aktywnością w organizacjach młodzieżowych , 

zajmuje się wolontariatem.   
 

 § 6 KLAUZULA INFORMACYJNA    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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),dalej: "RODO", informuje się, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego                           

z siedzibą przy ulicy ul. Beskidzka 30 w Krakowie.  
Współadministratorem danych osobowych jest Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. 

2. Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego z siedzibą przy ulicy ul. Beskidzka 30                             
w Krakowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez 
email: inspektor2@mjo.krakow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. na podstawie Twojej 
zgody. 

4. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 
wycofaniem. 

5. Twoje dane będą przetwarzane do czasu przewidzianego na realizację niniejszego konkursu oraz do 
celów jego promocji lub do wycofania przez Ciebie zgody. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,         
     usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia  
     skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.     

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konsekwencją niepodania danych będzie 
odrzucenie karty zgłoszenia  

8. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

7.1  O przyznaniu Nagrody Edukacyjnej Laureaci zostaną poinformowani poprzez Organizatora  
lub Dyrektora Szkoły. 

7.2    Zmian Regulaminu Nagrody Edukacyjnej może dokonywać Rada Dzielnicy XI.  

ZAŁĄCZNIKI:   

1. KARTA ZŁOSZENIA  
  

NAGRODA EDUKACYJNA im. Stanisławy i Edwarda Heilów   
dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI Podgórze Duchackie   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIA   

 

KATEGORIA   

Uczeń szkoły podstawowej klasy VI-VIII   

Uczeń szkoły ponadpodstawowej  

1. DANE KANDYDATA   

Imię (imiona) i nazwisko:………………………………………………………….………………….    

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………   

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………   

Nazwa szkoły, do której uczęszcza kandydat: …………………………………….………………….   

Adres szkoły: …………………………………………………………………….…............................   

Wiek/klasa, do której obecnie uczęszcza kandydat………………………………..………………….   

2. DANE ZGŁASZAJĄCEGO   

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji ….………..…………………………….………………………                   

Dane kontaktowe (adres, telefon)…………………………………………….……………………….   

3. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA :   

Średnia ocen …………………………………………………………...………………………………   

Ocena z zachowania …………………………………………………………..……………………....   
  

Osiągnięcia ucznia/ uzasadnienie zgłoszenia:   

………………………………………………………………………………………..….……………   

…………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………   



…………………………………………………………………………………………………………   

 

Czy ww. osiągnięcia ucznia były już w jakikolwiek sposób nagradzane? TAK / NIE   

(niepotrzebne skreślić)   

Jeśli TAK, proszę wymienić nazwy nagród / stypendiów oraz instytucję / organizację przyznającą 

oraz datę (rok)   

………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………….……………………….   

………………………………………………………………………………………………………..   

  

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW   

(poświadczone kopie świadectw, dyplomów, listów gratulacyjnych itp.)   

…………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………   

    

Kraków, dn. …………………….. ……………………………………………………….……………   
 

        
                                                                                                                           Podpis/pieczątka Zgłaszającego    

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dla celów konkursu Nagrody Edukacyjnej. 
  
.………………………………………………………………………………….  
Czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego   
  
  
Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.  
 
………………………………………………………………..…………………  
Czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego    


