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UCHWAŁA NR XII/229/19
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki
w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
Na podstawie art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), Lokalnego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie miasta Tychy, na wniosek
Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W uchwale Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia
stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące
osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy
pn. „Tyskie Orły”, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść §1 oznacza się jako ustęp 1,
2) po ustępie 1. dodaje się ustęp 2. w brzmieniu:
„2. Ustanowione stypendium „Tyskie Orły” przyznaje się również za znaczące osiągnięcia sportowe
uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie miasta Tychy na zasadach określonych
w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1.”.
§2
W Regulaminie przyznawania stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium
miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia
naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie
Orły”, wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce i znaczące
osiągnięcia naukowe i artystyczne musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75,
2) w §1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Uczeń ubiegający się o stypendium
za znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.”,
3) §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa szkolnego oraz
odpowiednio: kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku
osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem
źródła jego dostępności – link do strony internetowej, zaświadczenie potwierdzające
zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich, zaświadczenie o osiągniętym
wyniku sportowym ucznia do otrzymania stypendium wydane przez polski związek sportowy,
zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia.
4) §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce i znaczące
osiągnięcia naukowe i artystyczne jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 50 punktów
za osiągnięcia, o których mowa w §4 ust. 1.”,
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5) w §3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Warunkiem przyznania stypendium za znaczące
osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 65 punktów za
osiągnięcia, o których mowa w §4 ust. 1a.”,
6) w §4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
Ocenie merytorycznej podlegają znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium polegające na:
1) uzyskaniu w konkurencjach olimpijskich osiągnięcia w postaci udziału w Mistrzostwach Europy lub
Mistrzostwach Świata, zajęcia miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy/Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych/Juniorów/Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
i powołaniu do Kadry Polski i przyznaniu punktów w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Osiągnięcie

Mistrzostwa Europy /
Mistrzostwa Świata

Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski /
Mistrzostwa Polski
Seniorów

Mistrzostwa
Polski Juniorów

Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych

40 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

35 pkt.

35 pkt.

35 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

I miejsce
II miejsce

I – III miejsce
60 punktów

III miejsce
Udział

40 pkt.

Powołanie do Kadry Polski

35 pkt

Za zdobycie miejsca od I do III podczas tych samych zawodów, ale w kolejnej konkurencji przyznaje się połowę liczby punktów

2) uzyskaniu na świadectwie szkolnym bardzo dobrej bądź celującej oceny z przedmiotu wychowanie
fizyczne i przyznaniu 5 pkt.,
3) w przypadku, gdy uczeń jest niepełnosprawny przyznaniu 5 pkt.,
7) w §4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Punkty za osiągnięcia wymienione w ust. 1 i ust. 1a
nie podlegają sumowaniu”.
§3
W roku szkolnym 2019/2020:
1) wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe składa się do Miejskiego
Centrum Oświaty w Tychach w terminie do dnia 28 listopada 2019 r., a wnioski złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
2) wypłata stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe za okres od września do grudnia 2019 r.
nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy
Barbara Konieczna
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