
 

 

UCHWAŁA NR X/81/2019 

RADY GMINY WIERZCHLAS 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

w sprawie zmian w "Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Wierzchlas" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1457; zm.: z 2018 r. poz. 1010, poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i poz. 761) 

Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje: 

§ 1.  W „Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierz-

chlas”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/181/2005 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 4 listopada 

2005 roku (t. j. Dz. Urz. Woj. Łódz. z  2014 r. poz. 3287, zm. z 2017 r. poz. 3957, zm. z 2018 r. poz. 4372) w 

Rozdziale IV wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1: 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„1. O wsparcie Gminy Wierzchlas za wyniki w nauce i inne osiągnięcia mogą ubiegać się uczniowie klas 

IV-VIII szkół podstawowych uczęszczający do szkół przez cały oceniany rok szkolny, którzy spełniają wa-

runki określone przynajmniej w jednym z punktów poniżej:”, 

b) punkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) uczeń klasy VII-VIII szkoły podstawowej uzyskał w I semestrze średnią ocen 4,75, a na koniec 

roku szkolnego 5,0 oraz przynajmniej bardzo dobre zachowanie, przy czym do wyliczenia średniej bierze 

się pod uwagę następujące przedmioty: 

- Język polski, 

- Matematyka, 

- Biologia, 

- Geografia, 

- Fizyka, 

- Chemia, 

- Historia, 

- Jeden język obcy do wyboru,”, 

c) punkt d uchyla się; 
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2) w ust. 2 punkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych – 600 złotych na rok szkolny,”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na terenie gmi-

ny w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Barbara Puczkowska 
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