Додаток до рішення 7 сесії
Барської міської ради
8 скликання від 05.05.2017р.
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання призерів олімпіад та конкурсів з числа учнів навчальних закладів
Барської міської об’єднаної територіальної громади.
1. Щорічні грошові премії Барської об’єднаної територіальної громади (далі Барської
міської ради) призначаються учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів, які стали переможцями та призерами предметних олімпіад, інтелектуальних,
мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії наук (МАН), спортивних
змагань,тощо обласного та Всеукраїнського рівнів.
2. Призначення щорічних грошових премій громади здійснюється за номінаціями:
- «Переможці Всеукраїнських предметних олімпіад»
- «Переможці мистецьких та творчих конкурсів»
- «Переможці конкурсів Малої академії наук»
- «Переможці спортивних змагань»
- «Переможці інтелектуальних конкурсів», а саме:
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка
- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
- Всеукраїнська експедиція учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна"
- Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»
- Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Сокіл»(«Джура»)
- Міжнародний конкурс з українознавства
- Конкурс Web-дизайну
- Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки
3. Для визначення кандидатур учнів на призначення щорічних грошових премій Барської
міської ради затверджується склад комісії.
4. Кандидатури учнів на призначення щорічних грошових визначаються комісією,
затвердженою п.3 цього Положення за поданнями педагогічних рад навчально-виховних
та позашкільних закладів за підсумками Всеукраїнських предметних олімпіад,
інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії наук (МАН),
спортивних змагань, які проводились у поточному навчальному році.
5. Рішення про номінації для преміювання, преміювання та розміри грошових премій для
учнів приймається сесією Барської міської ради за поданням комісії, визначеною в п.3.
6. Для переможців і призерів IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити
премії за зайняті:
1 місце – до 1000 грн.
2 місце – до 700 грн.
3 місце – до 500 грн.
Для переможців і призерів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити
премії за зайняті :

1 місце – до 400 грн.
2 місце – до 300 грн.
3 місце – до 250 грн.
Для переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів , спортивних змагань
встановити премії за зайняті :
1 місце – до 500 грн.
2 місце – до 450 грн.
3 місце – до 300 грн.
Для команд, колективів-переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів , спортивних
змагань встановити премії за зайняті:
1 місце – до 600 грн.
2 місце – до 500 грн.
3 місце – до 400 грн.
Для переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів встановити премії
за зайняті:
1 місце - до 200 грн.
2 місце - до 150 грн.
3 місце - до 100 грн.
Для команд, колективів-переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів
встановити премії за зайняті:
1 місце - до 350 грн.
2 місце - до 300 грн.
3 місце - до 250 грн.
7.
Щорічна грошова премія виплачується обдарованим дітям під час проведення
традиційного загальноміського свята до Міжнародного дня захисту дітей.
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