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UCHWAŁA NR XXIII/127/2016
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 446) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2, ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Rada
Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży § 3 otrzymuje
nowe brzmienie: "§ 3
1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje z zastrzeżeniem ust. 3, 25 uczniów uczęszczających do szkół
prowadzonych/dotowanych przez Gminę Tymbark, którzy otrzymają najwyższe wyniki w nauce i spełniają
następujące warunki:
1) w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen:
a) co najmniej 5,2 w szkole podstawowej, w tym co najmniej dwie oceny celujące z następujących zajęć
edukacyjnych: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, zajęcia komputerowe i uzyskał
wzorową ocenę z zachowania,
b) co najmniej 5,1 w gimnazjum, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących zajęć
edukacyjnych: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy,
informatyka i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Spośród 25 uczniów otrzymujących stypendium za wyniki w nauce, proporcja ilości uczniów gimnazjów
do ilości uczniów szkół podstawowych powinna odpowiadać proporcji ilości oddziałów odpowiednio gimnazjów
i szkół podstawowych od klasy IV.
3. W przypadku osiągnięcia przez kilku uczniów takiej samej średniej ocen powodujących zwiększenie ilości
uprawnionych do otrzymania stypendium powyżej 25, uczniowie ci również otrzymują stypendium."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tymbark.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż

