
 

 

Uchwała nr .../.../2017 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia ... ....... 2017 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 
2003 roku w sprawie nadania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” najlepszemu absolwentowi 
szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2017, poz. 1875) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W uchwale nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003 
roku w sprawie nadania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” najlepszemu absolwentowi szkoły 
podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl wprowadza się następujące zmiany: 

1) nadaje się uchwale tytuł: 
„w sprawie nadania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” wybitnemu absolwentowi 
szkoły podstawowej w Gminie Nowy Tomyśl”. 

2) użyty w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyraz „najlepszy” zastępuje się użytym  
w różnej liczbie i przypadku wyrazem „wybitny”. 
3) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „gimnazjum” skreśla się. 
4) w rozdz. I § 1 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: 

„uczniach III etapu edukacyjnego – rozumie się przez to uczniów III etapu 
edukacyjnego, tj. klas dotychczasowych gimnazjów”. 

5) rozdz. II § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„W II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej w kl. IV, V, VI i VII lub w III etapie 
edukacyjnym w kl. I i II dotychczasowego gimnazjum uzyskał promocję  
z wyróżnieniem do klasy wyższej”. 

6) rozdz. II § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„Ponadto uczeń III etapu edukacyjnego powinien spełnić przynajmniej jedno  
z poniższych kryteriów: 
a) z trzech części egzaminu gimnazjalnego uzyskał łącznie co najmniej 70% 
możliwych do uzyskania punktów, przy czym z żadnego zakresu w części 
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz na poziomie podstawowym  
w części językowej nie uzyskał mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów, 
b) jest finalistą stopnia wojewódzkiego lub laureatem stopnia powiatowego 
konkursów, lub zawodów sportowych, lub laureatem olimpiady przedmiotowej  
dla uczniów III etapu edukacyjnego”. 

7) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
8) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uzasadnienie 
 

do uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia ... ...... 2017 r. w sprawie: zmiany 
uchwały nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie 
nadania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej  
lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. 

 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy m.in. stanowienie o kierunkach działania Burmistrza. Mając na uwadze szczególny 
aspekt wychowawczy związany z wprowadzeniem wyróżnienia najlepszego absolwenta szkoły 
podstawowej lub gimnazjum z obszaru Gminy Nowy Tomyśl, Rada Miejska w Nowym Tomyślu 
podjęła uchwałę nr VII/61/2017 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania tytułu laureata 
„Złotego Wawrzynu” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie 
Nowy Tomyśl. W uchwale zawarto również regulamin przyznawania tegoż wyróżnienia. 
 W opinii szkół dotychczasowy regulamin skutecznie spełnia swoją funkcję i rzeczywiście tytuł 
ten nadawany jest najlepszym absolwentom szkół. 
 Wprowadzona niedawno reforma likwidująca szkoły gimnazjalne powoduje konieczność 
dostosowania regulaminu nadawania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” do obecnie 
obowiązującej organizacji oświaty. 
 Poza tym uchwała nr XXXVII/356/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia 
regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów poprzedzona uchwałą  
nr XXXV/333/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowy Tomyśl zwiększa kryteria 
wypłacania stypendiów dla uczniów do poziomu średniej końcoworocznej większej niż 5,50. Tytuł 
laureata „Złotego Wawrzynu” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkolnej, których średnia 
końcoworoczna większa była niż 5. W związku z tym niemożliwe jest nadawanie tegoż tytułu, jeśli 
dana osoba nie kwalifikuje się do uzyskania stypendiów i stąd zmiana w tytule uchwały oraz jej treści 
nazywająca laureatów „Złotego Wawrzynu” absolwentami wybitnymi, a nie najlepszymi. 
 Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2017 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
z dnia ... ........ 2017 r. 

 
 

 
BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA 

 

Akt nadania 
tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” 

dla 
 

Absolwenta ............................................................. 
(imię i nazwisko) 

.................................................................................. 
(nazwa ukończonej szkoły podstawowej) 

 

 
za osiągnięte wybitne wyniki w nauce w całym etapie 
edukacyjnym w szkole podstawowej poparte efektami 
sprawdzianu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
i wzorowe zachowanie wraz z życzeniami dalszych 
sukcesów w nauce w szkole ponadpodstawowej. 
 
Nowy Tomyśl, dnia ... czerwca 20.... r.                            .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
z dnia ... ........ 2017 r. 

 
 

 
BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA 

 

Akt nadania 
tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” 

dla 
 

Absolwenta ............................................................. 
(imię i nazwisko) 

.................................................................................. 
(nazwa ukończonej szkoły podstawowej lub gimnazjum) 

 

 
za osiągnięte wybitne wyniki w nauce w całym III etapie 
edukacyjnym poparte efektami egzaminu Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej i wzorowe zachowanie wraz  
z życzeniami dalszych sukcesów w nauce w szkole 
średniej. 
 
Nowy Tomyśl, dnia ... czerwca 20.... r.                            .................................. 


