
Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 17 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2397/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie 
wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLII/922/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8633)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie 

wyróżniających się uczniów ,,Katowicki Diament Edukacyjny” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu, a nadzór nad jego 
wykonaniem resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik Nr do do zarządzenia Nr 2397/2022 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 17 maja 2022 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
dla szczególnie wyróżniających się uczniów -  „Katowicki Diament Edukacyjny”

Rozdział 1.
Cel i charakter nagrody

§ 1. Celem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów, 
mieszkających na terenie miasta Katowice jest:

1) wspieranie uczniów,

2) stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb uczniów, stymulowanie ich potencjału, 
a także rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów,

3) motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji i rozwijania zainteresowań,

4) kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie,

5) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności szkolnej,

6) promowanie uczniów posiadających szczególne osiągnięcia i sukcesy,
7) promowanie miasta Katowice poprzez prezentowanie osiągnięć i efektów pracy szczególnie 

wyróżniających się uczniów.

§ 2. Nagrodę przyznaje się uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy pobierają naukę w szkołach 
publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, w następujących grupach 
wiekowych:

1) uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
2) uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§ 3. 1. Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek 
w następujących kategoriach:

1) nauki humanistyczne i języki obce,

2) nauki ścisłe i przyrodnicze,

3) zawodowstwo i przedsiębiorczość,
4) kompetencje społeczne i obywatelskie,

5) edukacja regionalna,

6) kultura i sztuka,

7) sport,
w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kandydat może ubiegać się o nagrodę w danym roku tylko w ramach jednej kategorii.

§ 4. Ze względu na znaczenie wyróżnionych osiągnięć Prezydent Miasta Katowice przyznaje nagrodę I, II 
i III stopnia.

§ 5. 1. Wysokość nagrody wynosi:

1) I stopnia -  5 000 zł.,
2) II stopnia -  4 000 zł.,

3) III stopnia -  3 000 zł.,
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2. Liczba nagród I, II i III stopnia przyznanych w danym roku w poszczególnych kategoriach, uzależniona 
jest od decyzji Prezydenta Miasta Katowice oraz od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel 
w budżecie Miasta.

§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział 2.

Zasady i tryb przyznawania nagrody
§ 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

1) pełnoletni uczeń,

2) rodzic niepełnoletniego ucznia,
3) samorząd uczniowski,

4) rada pedagogiczna,

5) rada rodziców,
6) dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu,

7) dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego.

§ 8. Prezydent Miasta Katowice może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

§ 9. 1. Podmioty wskazane w §7 składają wnioski do dyrektora szkoły/ zespołu (w odniesieniu do każdej 
szkoły wchodzącej w skład zespołu), do której uczęszcza kandydat do nagrody, do dnia 15 lipca danego roku.

2. Dyrektor powołuje w szkole, a w przypadku zespołu dla każdej szkoły wchodzącej w jego skład, komisję 
weryfikacyjną, która w oparciu o kryteria, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dokonuje 
oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

3. Sposób powoływania członków komisji a także tryb i zasady jej pracy określa regulamin zatwierdzony 
przez dyrektora.

4. Dyrektor szkoły/zespołu przekazuje Prezydentowi Miasta Katowice w terminie do dnia 15 września 
danego roku maksymalnie 3 (dotyczy odrębnie każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu), najwyżej ocenione 
przez szkolną komisję weryfikacyjną wnioski, w każdej z trzech kategorii, o których mowa w § 2.

§. 10. 1. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta Katowice w oparciu o propozycje komisji, 
w skład której wchodzą:

1) Wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedzialny za oświatę,

2) 3 radnych wyznaczonych przez Komisję Edukacji Rady Miasta Katowice,
3) Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu,

4) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

4) pracownik merytoryczny Wydziału Edukacji i Sportu,
5) dyrektorzy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, wskazani

przez Prezydenta Miasta Katowice wg następującego klucza:

- 1 dyrektor szkoły podstawowej,

- 1 dyrektor liceum ogólnokształcącego,
- 1 dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

- 1 dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego.

2. Szczegółowy tryb wyłaniania kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Katowice komisja ustala 
podczas pierwszego posiedzenia.

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków.

4. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji uczniów i przedstawia go Prezydentowi 
Miasta Katowice.
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5. Prezydent Miasta Katowice po zapoznaniu się z listą kandydatów do nagrody, zaproponowaną przez 
komisję, przyznaje nagrody uczniom.

6. Informację o przyznanych nagrodach, Prezydent Miasta Katowice ogłasza w drodze zarządzenia, 
w terminie do dnia 14 października danego roku.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 11. Przyznane nagrody wypłaca wyróżnionym uczniom Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, 
za pośrednictwem konta bankowego wskazanego we wniosku lub wobec braku takiego wskazania w formie 
gotówkowej.
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Załącznik nr 1 do Regulam inu

W IED ZA U M IEJĘTN O ŚCI PO STAW Y

KA TEG O RIA
opis dokum enty

potw ierdzające punkty opis dokum enty
potw ierdzające punkty opis dokum enty

potw ierdzające punkty

Nauki
humanistyczne i W aga: 50 % W aga: 30 % W aga: 20 %

języki obce olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

Ministra Edukacji 
Narodowej 
i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002 r. w

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2 
pkt

regionalny/miejski-2 pkt dobra- 1 pkt
sprawie organizacji 
oraz sposobu 
przeprowadzania 
konkursów, 
turniejów i olimpiad 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 
13, poz. 125 ze zm.)

szkolny -1 pkt

pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 8 pkt utwór/wytwór
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -7 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -6 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt

wyróżnienie - 5 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt
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pozostałe konkursy
(wojewódzkie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt 

II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt
wyróżnienie - 3 
pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt 

II - miejsce -3 pkt 
III- miejsce -2 pkt

wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 - 
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt

średnia: 4,9-4,5-3 
pkt
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt

średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Nauki ścisłe i 
przyrodnicze W aga: 50 % W aga: 30 % W aga: 20 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2 
pkt

regionalny/miejski-2 pkt 

szkolny -1 pkt

dobra- 1 pkt

pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 8 pkt utwór/wytwór
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -7 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -6 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt
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wyróżnienie - 5 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

pozostałe konkursy
(wojewódzkie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt 
II - miejsce -5 pkt 
III- miejsce -4 pkt 
wyróżnienie - 3 
pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt 
II - miejsce -3 pkt 
III- miejsce -2 pkt 
wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 -
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt
średnia: 4,9-4,5-3 
pkt
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Mistrzowie zawodu 
i przedsiębiorczość W aga: 20 % W aga: 60 % W aga: 20 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2
regionalny/miejski-2 pkt dobra- 1 pkt
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pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadcze
dyplom

pozostałe konkursy zaświadcze 
(wojewódzkie) dyplom

szkolny -1 pkt

I- miejsce 10 pkt utwór/wytwór/kwalifikacja
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -9 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -8 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt

wyróżnienie - 7 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

I- miejsce 8 pkt 

II - miejsce -7 pkt 

III- miejsce -6 pkt
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wyróżnienie - 5 
pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt

II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt

wyróżnienie - 3 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 - 
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt
średnia: 4,9-4,5-3
pkt_____________
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Kompetencje 
społeczne i 

obywatelskie
W aga: 20 % W aga: 40 % W aga: 40 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2 
pkt

regionalny/miejski-2 pkt 

szkolny -1 pkt

dobra- 1 pkt

pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 8 pkt utwór/wytwór
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -7 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -6 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt
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wyróżnienie - 5 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

pozostałe konkursy
(wojewódzkie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt

II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt

wyróżnienie - 3 
pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt

II - miejsce -3 pkt

III- miejsce -2 pkt

wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 -
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt
średnia: 4,9-4,5-3 
pkt

średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Edukacja regionalna W aga: 20 % W aga: 40 % W aga: 40 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy, 
organizacja
wydarzeń/przedsięwzięć 
dotyczących regionalizmu)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2 
pkt

regionalny/miejski-2 pkt dobra- 1 pkt
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pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadcze
dyplom

pozostałe konkursy zaświadcze 
(wojewódzkie) dyplom

szkolny -1 pkt

I- miejsce 8 pkt utwór/wytwór
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -7 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -6 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt

wyróżnienie - 5 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

I- miejsce 6 pkt

II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt

wyróżnienie - 3 
pkt
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pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt

II - miejsce -3 pkt

III- miejsce -2 pkt

wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 - 
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt

średnia: 4,9-4,5-3 
pkt
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Kultura i sztuka W aga: 20 % W aga: 60 % W aga: 20 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (prezentowanie na 
forum
szkolnym/pozaszkolnym 
posiadanej wiedzy, talentu)

dyplom, zaświadczenie, 
opis aktywności 

potwierdzony przez 
dyrektora

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt wojewódzki - 3 pkt bardzo dobra- 2
regionalny/miejski-2 pkt 

szkolny -1 pkt

dobra- 1 pkt

pozostałe konkursy
(międzynarodowe,
ogólnopolskie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 8 pkt utwór/wytwór
(zaprezentowanie lub 
publikacja)

oświadczenie dyrektora 
szkoły, publikacja, 
otrzymana nagroda

ZASIĘG:
międzynarodowy, 
ogólnopolski - 4 pkt

Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -7 pkt wojewódzki - 3 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -6 pkt regionalny/miejski-2 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt

wyróżnienie - 5 
pkt

szkolny -1 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt
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aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

pozostałe konkursy
(wojewódzkie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt

II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt

wyróżnienie - 3 
pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt

II - miejsce -3 pkt

III- miejsce -2 pkt

wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 - 
5 pkt

średnia: 5,4-5,0
4 pkt
średnia: 4,9-4,5-3 
pkt
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt

Sport W aga: 10 % W aga: 60 % W aga: 30 %

olimpiady i konkursy 
organizowane w 
oparciu o 
rozporządzenie 
Ministra Edukacji

zaświadczenie,
dyplom

laureat - 10 pkt działania (wyniki zawodów 
sportowych):

ocena z zachowania na
świadectwie w bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo wzorowa- 3 pkt

finalista -8 pkt bardzo dobra- 2 
pkt
dobra- 1 pkt
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N arodow ej i Sportu

pozostałe konkursy
(międzynarodowe,

ogólnopolskie)

zaświadczen
dyplom

ie, I- miejsce 8 pkt wyniki zawodów o zasięgu 
międzynarodowym i 
ogólnopolskim i regionalnym

II - miejsce -7 pkt

III- miejsce -6 pkt

wyróżnienie - 5 
pkt

dyplom, zaświadczenie

I- miejsce 10 pkt Działalność społeczna (działalność wolontaryjna, 
charytatywna, obywatelska, praca na rzecz 
innych)

MAX 8 pkt

II - miejsce -9 pkt systematyczna i efektywna praca 
w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach, zespołach, 
kołach itp.

zaświadczenie
potwierdzające
aktywność,
oświadczenie
dyrektora

1 pkt

III- miejsce -8 pkt wyjątkowe zasługi dla ochrony 
życia, zdrowia, mienia i 
środowiska

1 pkt

wyróżnienie -7 pkt wykazywanie się uczynnością i 
życzliwością
wobec osób potrzebujących 
pomocy, w tym pomoc 
koleżeńska w nauce

1 pkt

aktywne uczestniczenie w 
pracach na rzecz klasy, szkoły 
i/lub środowiska, w tym dbałość 
o otoczenie szkoły i klasy

1 pkt

zdecydowane reagowanie na 
przejawy agresji i przemocy w 
szkole

1 pkt

reprezentowanie koleżeńskich 
postaw wobec kolegów i 
koleżanek z klasy/ szkoły/ 
środowiska rówieśniczego

1 pkt

dawanie osobistego przykładu 
kulturalnego zachowania

1 pkt

darzenie innych uczniów i 
dorosłych należnym szacunkiem

1 pkt

I- miejsce 8 pkt
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wyniki zawodów sportowych 
o zasięgu wojewódzkim

II - miejsce -7 pkt

III- miejsce - 6 pkt

wyróżnienie - 5 pkt

pozostałe konkursy
(wojewódzkie)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 6 pkt

wyniki zawodów sportowych 
o zasięgu regionalnym i 

miejskim

I- miejsce 6pkt

II - miejsce -5 pkt II - miejsce -5 pkt

III- miejsce -4 pkt III- miejsce - 4pkt

wyróżnienie - 3 
pkt

wyróżnienie - 3 pkt

pozostałe konkursy
(regionalny, miejski)

zaświadczenie,
dyplom

I- miejsce 4 pkt

II - miejsce -3 pkt

III- miejsce -2 pkt

wyróżnienie - 1 
pkt

średnia ocen na 
świadectwie 
uzyskana w 
bieżącym roku 
szkolnym

świadectwo średnia: 6,0-5,5 - 
5 pkt
średnia: 5,4-5,0
4 pkt
średnia: 4,9-4,5-3 
pkt
średnia: 4,4-4,0-2 
pkt
średnia: 3,9-3,5-1 
pkt
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek
o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice 

dla szczególnie wyróżniających się uczniów 
„Katowicki Diament Edukacyjny"

Część I -  wypełnia wnioskodawca

1. Wnioskodawca -  proszę zaznaczyć właściwe
a) pełnoletni uczeń □

b) rodzic □

c) samorząd uczniowski □

d) rada pedagogiczna □

e) rada rodziców □

f) dyrektor szkoły □

g) dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego □

2. Informacje o kandydacie do nagrody
Nazwisko:

Imiona:

Szkoła/Placówka, do której uczęszcza kandydat

Klasa, do której uczęszcza kandydat

3. Grupa wiekowa, do której należy kandydat -  proszę zaznaczyć właściwe

a) uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej □
b) uczeń klasy VN-VNI szkoły podstawowej □
c) uczeń szkoły ponadpodstawowej □

4. Kategoria, w której oceniany będzie kandydat - proszę zaznaczyć właściwe (można wskazać 
tylko 1 kategorię)

a) nauki humanistyczne i języki obce □
b) nauki ścisłe i przyrodnicze □
c) zawodowstwo i przedsiębiorczość □
d) kompetencje społeczne i obywatelskie □
e) edukacja regionalna □
f) kultura i sztuka □
g) sport □
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5. Uzasadnienie osiągnięć w poszczególnych obszarach, w oparciu o kryteria określone 
dla danej kategorii w załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta 
Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny"

a) wiedza
-  rodzaj konkursu, jego zasięg i uzyskany tytuł:.............................................................................

-  wysokość średniej ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w bieżącym roku 

szkolnym:.............................................................................................................................

b) umiejętności
-  działania:

-  utwór/wytwór/kwalifikacje:

c) postawy
-  działalność społeczna:
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-  ocena z zachowania uzyskana w bieżącym roku szkolnym:

W załączeniu dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia tj.

1)  

2)  

3) ...............................................................................................

4) ...............................................................................................

podpis wnioskodawcy
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Część II - wypełnia dyrektor szkoły

W niosek spełnił/ nie spełnił* kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania nagród 
Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament 
Edukacyjny"

Punktacja przyznana w poszczególnych obszarach po weryfikacji komisji powołanej przez dyrektora:

a) wiedza

-  konkursy -  liczba przyznanych punktów.........................................................................

-  średnia ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w bieżącym roku szkolnym -  liczba

przyznanych punktów.........................................................................................................

b) umiejętności

-  działania -  liczba przyznanych punktów..........................................................................

-  utwór/wytwór/kwalifikacje -  liczba przyznanych punktów.........................................

c) postawy

-  działalność społeczna -  liczba przyznanych punktów..................................................

-  ocena z zachowania -  liczba przyznanych punktów.....................................................

Wniosek uzyskał łącznie..........................punktów.

W niosek został /nie został * przekazany do Prezydenta Miasta Katowice

Uzasadnienie powyższego rozstrzygnięcia:......................................................................................................

podpis dyrektora

* niewłaściwe skreślić

Id: 04714AAC-25F4-48AC-A5A0-39E5D43DD985. Podpisany Strona 4



Część III - wypełnia pełnoletni kandydat/rodzic* tylko w przypadku wniosku zakwalifikowanego
do przekazania do Prezydenta Miasta Katowice

DANE KANDYDATA:
Nazwisko:

Imiona:

PESEL

Miejscowość:

nr konta bankowego:

podpis pełnoletniego 
kandydata/ rodzica

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem 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) - zwanego dalej 
RODO -  informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych od momentu ich przekazania przez dyrektora szkoły/zespołu szkół 
do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, 
40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody, realizacji wypłaty
oraz w celach archiwalnych tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice n r .....z dn ia...... tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dla realizacji wypłaty nagrody, jak również niezbędnych rozliczeń podatkowych, odbiorcami danych 
osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice oraz
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organy i instytucje publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz 

ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych zgodnie z art. 77 na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do ubiegania się o 
przyznanie nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się 
o przyznanie nagrody.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. *

* niewłaściwe skreślić
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