
Załącznik do uchwały
Nr  XI / 154 / 2003
Rady Gminy Pawłowice
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REGULAMIN
KONKURSU O TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA  SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

PAWŁOWICE

1.  Konkurs  ma  za  zadanie  promować  uczniów,  którzy   umiejętnie  łączą   wypełnianie  obowiązków
     szkolnych z uprawianiem sportu.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez      Gminę
Pawłowice (szkół podstawowych począwszy od klasy IV, gimnazjów, szkół        ponadgimnazjalnych), którzy
spełniają  jednocześnie  obydwa poniższe warunki:

a) w klasyfikacji końcoworocznej uzyskali ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oceny co najmniej
dostateczne,  średnią  ocen  z  przedmiotów  obowiązkowych  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum   co
najmniej  4,00, a w szkole ponadgimnazjalnej   co najmniej   3,6  oraz  co   najmniej   dobrą  ocenę z
zachowania,
b) w danym roku szkolnym brali  udział w zawodach sportowych różnego szczebla z uwzględnieniem
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz zawodów       strażackich.

3. Konkurs rozstrzygnięty zostaje najpóźniej w ostatnim tygodniu każdego roku szkolnego.
4. Konkurs przeprowadzany się w trzech kategoriach:

a) dla uczniów szkół podstawowych,
b) dla uczniów gimnazjów,
c) dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych
uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców.

5. Uczestników konkursu zgłaszają do GZO dyrektorzy szkół w terminie ustalonym przez dyrektora   GZO z
uwzględnieniem organizacji roku szkolnego.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów,   adres
domowy, 
b) wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, średnią ocen wyliczoną do dwóch   miejsc po
przecinku, ocenę z zachowania,
c) nazwy zawodów sportowych, w których uczeń brał udział oraz zdobyte przez niego lokaty.

7. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Pawłowice w składzie: dwóch  radnych Rady
Gminy  i  trzech  dyrektorów  z  każdego  typu  szkół  z  terenu  Gminy  lub  osoby  przez  nich  wskazane.
Przewodniczącym komisji jest radny Rady Gminy wskazany przez Wójta.
8.  Komisja  we wrześniu  każdego roku  opracowuje   zasady przyznawania  punktów,  które  obowiązują  w
    danym roku szkolnym po  zatwierdzeniu przez  Wójta Gminy.
9. Zwycięzcami  konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą  liczbę
punktów.  Otrzymują  oni  odpowiednio  tytuł:  Najlepszego  Sportowca  Szkół  Podstawowych,   Najlepszego
Sportowca Gimnazjów, Najlepszego Sportowca Szkół Ponadgimnazjlanych oraz  nagrody rzeczowe.
10.  Komisja  przyznaje  również  miejsca  II  i  III  oraz  może  przyznać  wyróżnienia.  Uczniowie  otrzymują
       nagrody rzeczowe.
11. Koszty zakupu nagród pokrywane są z budżetu gminy umieszczonych w dziale: Promocja   Integracja
Europejska i Sport .



12.  W  roku  szkolnym  2003  /  2004  termin,  o  którym  mowa  w  pkt.  8  niniejszego  regulaminu  zostaje
     przedłużony do końca listopada 2003roku.


