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UCHWAŁA NR 0007.289.2018
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zmiany zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 0007.229.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kargowa
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy
Kargowa wprowadza się zmiany:
1) W § 4 skreśla się pkt 4.
2) W § 5 skreśla się pkt 4.
3) Treść § 7 otrzymuje brzmienie;
„§ 7. Do oceny spełniania kryterium, o którym mowa w § 4 i 5 stosuje się punktację zawartą w tabeli.

Kryterium

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia ucznia
- uzyskał tytuł laureata w konkursach
przedmiotowych *
- uzyskał tytuł finalisty w konkursach
przedmiotowych *
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty
w konkursach artystycznych wymienionych
w zarządzeniu ** Lubuskiego
Kuratora
Oświaty na dany rok szkolny
- zajęcie miejsca od I do III w konkursach
przedmiotowych lub artystycznych na szczeblu
zewnętrznym

Średnia ocen dla uczniów szkół
podstawowych klasa IV-VI
Średnia ocen dla uczniów szkół
podstawowych klasa VII-VIII
i klasy gimnazjalne

co najmniej 5,5
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punktów
15
10

10

8

20

co najmniej 5,0
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* konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
** zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymieniona na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Kamińczak

