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Or.0050.324.2019
(2019-62349)
ZARZĄDZENIE NR 324/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 20 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa

Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przyjąć zasady przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie prezydenta Miasta nr 385/2016 z dnia 7.06.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa.

§ 3.

	Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta nadzorującemu oświatę.


§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.






















Załącznik do
Zarządzenia nr 324/2019
Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 20.05.2019 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA TUTUŁU
RYBNICKIEGO PRYMUSA


§1

Tytuł „Rybnickiego Prymusa” za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne przyznawany jest wyróżniającym się uczniom rybnickich szkół w kategoriach:
	Nauka

Sport
Kultura
	Wniosek do tytułu Prymusa powinien zawierać:

	imię i nazwisko kandydata,

nazwę placówki oświatowej,
krótki opis osiągnięć,
w przypadku kandydata do tytułu prymusa w kategorii: sport w konkurencjach indywidualnych należy dołączyć listę rankingową zawodów.
	Rybnickie placówki oświatowe zgłaszają kandydatów do uzyskania tytułu do 31 maja.

Wnioski podlegają wstępnej ocenie pracowników Wydziału Edukacji, którzy mają prawo wglądu do oryginalnych dokumentów kandydatów oraz ostatecznej weryfikacji rangi konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu Prymusa podejmuje Prezydent Miasta.

§2
Zasady przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa
W kategorii nauka – szkoły podstawowe, gimnazja:
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
	  uzyskał średnią ocen powyżej 5,0;
	  posiada ocenę wzorową z zachowania;
	  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.


W kategorii nauka – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
	  jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajdującej się na liście olimpiad/turniejów zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub etapu pisemnego egzaminu zawodowego,

  posiada ocenę wzorową z zachowania.

W kategorii sport
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który posiada ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
	jego drużyna w dyscyplinach zespołowych zajęła co najmniej III miejsce w finale wojewódzkim w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,

w dyscyplinach indywidualnych w finale wojewódzkim zajął co najmniej III miejsce w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,
w dyscyplinach indywidualnych jego drużyna, w klasyfikacji zespołowej, zajęła 
co najmniej III miejsce w finale wojewódzkim w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, 
jego drużyna w dyscyplinach zespołowych w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajęła co najmniej III miejsce,
w dyscyplinach indywidualnych w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajął co najmniej III miejsce,
w dyscyplinach indywidualnych jego drużyna, w klasyfikacji zespołowej w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajęła 
co najmniej III miejsce.

W kategorii kultura
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne można przyznać:
	Uczniowi rybnickiej placówki oświatowej, który łącznie spełnia następujące warunki:
	 posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
 ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne w danym roku szkolnym oraz w ostatnich dwóch latach co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 tytuł może być przyznany nie częściej niż raz na trzy lata szkolne.
	Uczniowi rybnickiej szkoły muzycznej I stopnia, który jest:
	 laureatem konkursów, przesłuchań ogólnopolskich i makroregionalnych odbywających się we współpracy z CEA w Warszawie lub objętych patronatem MKiDN lub jest laureatem konkursów międzynarodowych, z zastrzeżeniem że współorganizatorem w Polsce jest CEA w Warszawie lub objęte są patronatem MKiDN,
	 posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków,
	Uczniowi rybnickiej szkoły muzycznej II stopnia, który jest:
	 laureatem konkursów i przesłuchań ogólnopolskich odbywających się we współpracy CEA w Warszawie lub objętych patronatem MKiDN lub laureatem konkursów międzynarodowych, z zastrzeżeniem że współorganizatorem w Polsce jest CEA w Warszawie lub objęte są patronatem MKiDN,
 posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.
	Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się indywidualnie także za osiągnięcia zdobyte w ramach konkursów zespołowych.
	Wnioski o przyznanie tytułu prymusa za osiągnięcia uzyskane w ramach zajęć w OPP Zespół „Przygoda” oraz Młodzieżowego Domu Kultury przedstawiają jedynie dyrektorzy tych placówek.

§3
Zasady przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa dla uczniów szkół specjalnych
W kategorii nauka – szkoły podstawowe, gimnazjum:
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące wymagania:
	  uzyskał średnią ocen powyżej 4,75;
	posiada ocenę wzorową z zachowania,

 uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym na szczeblu rejonowym organizowanym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
W kategorii nauka – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który spełnia następujące warunki:
	   posiada ocenę wzorową z zachowania,
	jest laureatem regionalnego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”.


W kategorii sport:
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
	   posiada ocenę bardzo dobrą z zachowania,
	w konkurencjach zespołowych: zajął co najmniej III miejsce w rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim w zawodach organizowanych przez Olimpiady Specjalne – Polska,
	   w konkurencjach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim kandydat zajął co najmniej III miejsce wg listy rankingowej zawodów organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych.

W kategorii kultura
Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniowi rybnickiej placówki oświatowej, który łącznie spełnia następujące warunki:
	  posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
	ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne z ostatnich trzech lat co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach artystycznych organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych lub pełnosprawnych,
Tytuł Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się indywidualnie także za osiągnięcia zdobyte w ramach konkursów zespołowych.







