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UCHWAŁA NR XXXII/251/2018
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 czerwca
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
Na podstawie art. 12 pkt 11 uchwały z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995, poz. 1000 i poz. 1349) i art. 90t ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm. ) Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków, przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
" 2) posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu częstochowskiego
3) w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych
wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej
z poniższych kategorii:
a) nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu
wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach,
b) kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach
artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,
c) sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski
w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.
2) w § 3 ust. 1 uchwały termin: „do 15 września” zastępuje się terminem: „do 15 października”.
3) w § 4 ust. 3 uchwały termin: „do 30 września” zastępuje się terminem: „do 30 października”.
4) w załączniku do uchwały stanowiącej wzór wniosku o przyznanie nagrody Starosty Częstochowskiego
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Miejsce zamieszkania kandydata: ……… ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Kubat

