
Додаток до програми „Обдаровані 

діти” на 2018-2022 роки 

 

 

Положення 

про нагородження обдарованих дітей та їх наставників 

 

1. Загальні положення: 

1.1.  Положення про нагородження обдарованих дітей та їх наставників 

(одноразова грошова допомога та стипендії) розроблено з метою стимулювання 

обдарованих дітей та їх наставників. 

1.2.  Одноразова грошова винагорода за перемогу у предметних      

олімпіадах, конкурсах, змаганнях та фестивалях обласного, всеукраїнського та 

міжнародних рівнів надається учням та їх наставникам за І, ІІ, ІІІ місце. 

1.3.  Стипендія – це винагорода, яка виплачується щомісячно учневі –       

переможцю обласних чи всеукраїнських олімпіад або конкурсів впродовж 

навчального року з 01 вересня по  31 травня за І місце обласного рівня, І, ІІ, 

ІІІ всеукраїнського рівня. 

1.4. Грошова винагорода призначається на виконання наказу по 

відділу освіти, виданого на основі подань навчальних закладів, підставою яких 

є досягнення учнів та вчителів, регламентовані підсумковими наказами. 

               1.5. Начальник відділу освіти, відповідно до наявних коштів з 

врахуванням кількості обдарованих  дітей, має право вносити зміни до 

Положення про нагородження обдарованих дітей та їх наставників та подавати 

на розгляд сесії міської ради. 

   2. Критерії, за якими надається одноразова винагорода учням та 

наставникам: 

- перемога учнів у предметних олімпіадах обласного, всеукраїнського та 

міжнародних рівнів; 

- перемога учнів в учнівських конкурсах, змаганнях, фестивалях обласного, 

всеукраїнського та міжнародних рівнів. 

        3. Нагородження одноразовою грошовою винагородою учнів та 

педагогічних працівників та виплата стипендій учням. 

 3.1. Нагородження учнів грошовою винагородою відбувається на 

святі „Обдарована дитина” в квітні-травні поточного року. 

 3.2. Нагородження педагогів грошовими винагородами відбувається 

на святі, присвяченому Дню учителя, в жовтні поточного року. 

                 3.3. Призначення стипендій учням-переможцям олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, турнірів обласних та всеукраїнських рівнів здійснюється на 



виконання підсумкових наказів за перше місце в обласних олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях та турнірах та І, ІІ, ІІІ місце всеукраїнського рівня. 

               3.4. За поданням керівників закладів освіти, підставою якого є рішення 

педагогічних рад, стипендія може призначатись учням, які вибороли кілька 

перемог обласного та всеукраїнського рівнів у олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях, фестивалях талановитих дітей. 

  

4. Фінансування. 

 

              4.1. Фінансування здійснюється в межах асигнувань, передбачених  

міським бюджетом на поточний рік із внесеними змінами та інших джерел, не 

заборонених законом, за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради. 

 

Розмір одноразової винагороди учням та наставникам: 

І  місце  всеукраїнського рівня – 700 грн; 

ІІ  місце  всеукраїнського рівня – 600 грн; 

ІІІ  місце всеукраїнського рівня – 500 грн. 

І  місце обласного  рівня – 500 грн; 

ІІ  місце обласного  рівня – 400 грн; 

ІІІ місце обласного  рівня – 300 грн. 

 

Розмір учнівської стипендії становить: 

 

І місце всеукраїнського рівня – 700 грн; 

ІІ місце всеукраїнського рівня – 600 грн; 

ІІІ місце всеукраїнського рівня – 500 грн; 

І місце обласного рівня – 500 грн. 

 

Секретар ради                                                                                    Н.О.Сьомак   


