
ZARZĄDZENIE NR 4505/21 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia  28 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel” 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 4 uchwały oraz § 1 ust. 1 pkt 3 
i § 11 Załącznika do uchwały nr XXXI/791/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. 
w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych 
w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6532), zarządza się, co 
następuje: 
 

 
   § 1. Zasady i szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel” określa regulamin 
stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do zarządzenia nr 4505/21   

                          Prezydenta Wrocławia 
         z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

Regulamin konkursu „Szkolny Nobel”  
 

 
§ 1. Konkurs „Szkolny Nobel”, zwany dalej Konkursem, jest przeprowadzany nie częściej niż co dwa 
lata i ma na celu wyłonienie spośród uczniów wrocławskich szkół kandydatów do tytułu laureata i ich 
uhonorowanie przyznaniem stypendium Miasta Wrocławia. 
 

 
§ 2. 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wrocławskich szkół podstawowych klas VI-VIII 
i szkół ponadpodstawowych, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach objętych Konkursem.  
         2. Uczestników do Konkursu mogą zgłosić dyrektorzy wrocławskich szkół oraz rodzice lub 
opiekunowie prawni uczniów, zwani dalej wnioskodawcami. 
 

 
§ 3. 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

1) szkoły podstawowe, 
2) szkoły ponadpodstawowe. 

2. Laureatów Konkursu wyłania się w 2 kategoriach, w następujących dziedzinach: 
1) w kategorii szkół podstawowych: 

a) humanistyczna, 
b) matematyczno – przyrodnicza,  
c) artystyczna. 

2) w kategorii szkół ponadpodstawowych: 
a) matematyczno – fizyczna,   
b) biologiczno – chemiczna,  
c) geograficzna, 
d) ekonomiczna,  
e) techniczna, 
f) informatyczna, 
g) nauki społeczne, 
h) języki obce, 
i) humanistyczna, 
j) artystyczna. 

3. W każdej dziedzinie w obu kategoriach wyłaniany jest tylko jeden laureat.   
 

 
§ 4. 1. Wyboru dziedziny Konkursu dokonuje wnioskodawca wpisując ją na formularzu 
zgłoszeniowym.  
2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. 
3. Uczestnik może być zgłaszany w kilku dziedzinach Konkursu jednocześnie. Każde zgłoszenie 
wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego. 
4. Do formularza zgłoszeniowego wnioskodawca dołącza: 

1) kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę) 
dokumentujących szczególne osiągnięcia uczestnika oraz dodatkowe informacje uznane 
przez wnioskodawcę za istotne, 

2) formularz do wypłaty stypendium stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/791/20 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad i warunków 
udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na 
terenie Wrocławia. 

 



 
§ 5. 1. Powołuje się Komisję Stypendialną do wyłonienia kandydatów do tytułu laureatów Konkursu, 
zwaną dalej Komisją.  

2. Komisja jest organem doradczym. W jej skład wchodzą doradcy metodyczni i konsultanci 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w charakterze ekspertów w poszczególnych 
dziedzinach Konkursu w liczbie nie mniej niż 5 osób oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia: 

1) Dyrektor Departamentu Edukacji lub jego Zastępca, 
2) Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych, 
3) Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych, 
4) Pracownik Działu Projektów Edukacyjnych. 

3. Komisja: 
1) dokonuje weryfikacji i oceny osiągnięć uczestników na podstawie złożonych 

dokumentów, 
2) bierze pod uwagę osiągnięcia uczestnika uzyskane jedynie na danym etapie 

edukacyjnym, 
3) proponuje kandydatów do tytułu Laureata konkursu „Szkolny Nobel” w poszczególnych 

kategoriach i dziedzinach. 
4. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

 
 

§ 6. Tytuł Laureata Konkursu w danej dziedzinie w danej kategorii można uzyskać tylko jeden raz.  
 

 
§ 7. 1. Zgłoszenia należy kierować na adres: 

Urząd Miejski Wrocławia 
Departament Edukacji 

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych  
ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439 

50 – 032 Wrocław,  
Z dopiskiem konkurs „Szkolny Nobel” w dziedzinie..................... 

 
2. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do Kancelarii Departamentu Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
3. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami oraz koszty przesyłki nie będą zwracane. 
4. Formularze zgłoszeniowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez 
Komisję. 
5. Dokumenty mogą być przekazane również drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego 
lub w formie ich skanów. W przypadku wątpliwości wnioskodawca może być zobowiązany do 
przedłożenia oryginałów dokumentów. 
 

 
§ 8. Termin składania wniosków upływa dnia 30 kwietnia danego roku. W przypadku, gdy ten termin 
wypada w dzień wolny od pracy, wówczas ostatecznym terminem składania wniosków jest następny 
dzień roboczy. 
 

 
§ 9. 1. Dyrektor szkoły zgłasza niepełnoletniego uczestnika do konkursu „Szkolny Nobel” po 
uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
 



Załącznik do Regulaminu  
 

                          
Formularz zgłoszeniowy  

 
Konkurs „Szkolny Nobel” 

  

Kategoria Konkursu 

(szkoła podstawowa /szkoła 
ponadpodstawowa) 

 

Dziedzina Konkursu 

(należy wybrać i wpisać 
dziedzinę zgodnie z regulaminem 
Konkursu) 

 

DANE  UCZESTNIKA / UCZNIA 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Adres korespondencyjny  Ulica, nr domu, 
nr mieszkania 

 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Szkoła i klasa do której 
uczęszcza uczeń 

 

DANE  WNIOSKODAWCY  

Szkoła/rodzic/opiekun prawny * (imię i nazwisko) 

Adres szkoły/rodzica/opiekuna 
prawnego (wypełnić gdy jest inny 
niż dziecka) 

 

E-mail   

Telefon  

WYKAZ  DOKUMENTÓW / ZAŁĄCZNIKÓW 

1. 

2. 



3. 

4. 

… 

OSIĄGNIĘCIA  UCZESTNIKA  UDOKUMENTOWANE  ZAŁĄCZNIKAMI (WYPEŁNIA 
ZGŁASZAJĄCY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE  WNIOSKU (WYPEŁNIA  ZGŁASZAJĄCY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrator danych osobowych zapewnia, że powyższe dane osobowe zostaną wykorzystane w celu 
wyłonienia laureatów konkursu „Szkolny Nobel”, a także przyznania stypendium i ogłoszenia wykazu 
uczniów, którym przyznano stypendia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
Wrocławia i na portalu: www.wroclaw.pl 
 

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

        data i czytelny podpis zgłaszającego 
 
 
 
 

*  - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 Załącznika do uchwały nr XXXI/791/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
20 listopada 2020 r. zasady i warunki wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych  
w szkołach na terenie Wrocławia, w celu promowania osiągnięć uczniów, konieczne jest przyjęcie 
zarządzenia w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny 
Nobel”. 
 
W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia niniejszego zarządzenia. 
 
Projekt nie zawiera danych podlegających ochronie 

 


