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z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów
z terenu Gminy Wielka Wieś”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. – Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada
Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się UchwałęNr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
w ten sposób, że § 7 pkt 1 tej Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Ustala się następujące formy stypendiów dla uczniów:
1) stypendia dla najlepszych uczniów za wybitne wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na koniec każdego semestru, z tym że:
a) co najmniej 5,50 (bez ocen poniżej dobrej); w szkole podstawowej , w tym co najmniej jedną
ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język
obcy, informatyka i wzorową ocenę z zachowania,
b) co najmniej 5,30 (bez ocen poniżej dobrej); w gimnazjum , w tym co najmniej jedną ocenę
celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia,
geografia, historia, język obcy, informatyka i wzorową ocenę z zachowania,
c) średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Krystyna Sułko

