
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/07
Rady Gminy Laskowa 
z dnia 25 maja 2007 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW 

§ 1 

Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Laskowa.

§ 2

Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki,sztuki,
sportu.

§ 3

Stypendium może otrzymać uczeń który:
1) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania w danym roku szkolnym 5,5 lub

wyższą oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) uzyskał  szczególne  osiągnięcia  w olimpiadach,  konkursach  przedmiotowych,  turniejach,

zawodach  sportowych  lub  konkursach  artystycznych  na  szczeblu  wojewódzkim  lub
krajowym, 

3) stypendium może być  przyznawane  uczniowi  po ukończeniu  pierwszego roku nauki  w
gimnazjum lub IV klasy w szkołach podstawowych, 

4) Stypendium przyznawane jest w wysokości od 1% do 10%  ogólnej kwoty przeznaczonej na
stypendia,  przy  uwzględnieniu  rangi  olimpiady,  konkursu,  turnieju  lub  zawodów
sportowych,  zajętego miejsca,  osobistej  postawy ucznia,  ilości złożonych wniosków oraz
wysokości środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

§ 4

Stypendia przyznawane są raz w roku szkolnym po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej jako
świadczenie jednorazowe.

§ 5

1. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  według  ustalonego  wzoru  składają  dyrektorzy  szkół
w sekretariacie  Urzędu Gminy Laskowa w terminie do 30 czerwca za dany rok szkolny
z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Do wniosku o którym mowa  w ust. 1 winno być załączone zaświadczenie lub jego
uwierzytelniona  kopia  potwierdzające  wykazanie  się  szczególnymi  osiągnięciami
określonymi w § 3. 

3. w roku 2007 wnioski o stypendia mogą być składane do 31 sierpnia 2007 r. a Komisja o
której mowa w § 6 rozpatruje wnioski do 30 września 2007 r.  



§ 6

1. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  rozpatruje  oraz  ustala  wysokość  świadczenia
stypendialnego Komisja d/s Rozpatrywania Wniosków o Stypendium.

2. W skład Komisji o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Gminy Laskowa,
2) Przewodniczący właściwej Komisji ds. Oświaty,      
3) Sekretarz lub inny pracownik urzędu wskazany przez Wójta,
4) Dyrektor Szkoły lub Zespołu jako przedstawiciel szkół, wyłoniony przez zebranie   
    Dyrektorów Szkół z terenu gminy Laskowa.

3. Członek Komisji, który jest rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia ubiegającego się o
przyznanie stypendium nie może brać udziału w rozpatrywaniu wniosku.

4. Prace komisji koordynuje Przewodniczący Rady Gminy.
5. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej  do 25 sierpnia danego roku, z zastrzeżeniem § 5

ust. 3. 
6. Komisja ze swoich posiedzeń i prac sporządza protokół który przedstawia Wójtowi Gminy

Laskowa do zatwierdzenia będący podstawą do wypłaty stypendium.

§ 7

Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Laskowa.


