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Urzad Gminy w Mokrsku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium Gmin
l\/lokrsko dla uzdolnionych uczniów odbywać sie będzie w terminie 04.02„2d19 r. - 28.02.2019 rz
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1 kł d ' w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku osobiście lubWypełnione wnioski na eży s a ac
z ramienia Dyrektora danej placówki oświatowej.

Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium

_ştypgendystgami moga zostać uczniowie:
1) klas IV - VIII szkoły podstawowej;
2) III klasy gimnazjalnej.
O stypendium może ubiegać się uczeń szkóly podstawowej iklasy gimnazjallnej, który spełnia

przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki W nauce:
a) uczeń szkoły podstawowej klas IV - VI uzyskał średnia ocen co najmniej 5,0;
b) uczeń szkoły podstawowej klas VII -- VIII uzyskał średnia ocen co najmniej 4,85;
b) uczeń II - III klasy gimnazjalnej uzyskał średnia ocen co najmniej 4,85.

2) osiaga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnia ocen co najmniej 4,5;
3) laureaci oraz tinaliści konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu:

a) co najmniej powiatowym i rejonowym - w przypadku szkół podstawowych,
b) wojewódzkim - w przypadku szkół gimnazjalnych.

4) uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego
' "` erzone o' zyka obcego nowożytnego,(co najmniej 90 %), bez wliczania wyniku z pozlornu rozsz g je

k ' l ł 'le sz wynik z egzaminu ósrnoklasisty5) uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, tory uzys :<a naj p y
( co najmniej 90% ).

Każdy stypendysta powinien posiadać ocene ze sprawowania Wzorowa lub bardzo dobrą oraz god:
reprezentować szkołę w środowisku.
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Szczegółowe informacje W zakresie tematyki stypendialnej zawiera załącznik niniejszej infomracji,
tj. Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom imłodzieży pobierajacej naukę na terenie
Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy izakresu tej pomocy, wtym
stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach
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