
UCHWAŁA NR IV/21/19
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę 
na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 9941)) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 14572)) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie 
Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/240/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia 
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym 
stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432, 2500
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz.  1560,1669 i 2245.

Id: 8E8A740F-D795-4896-AD08-4704AFE647A8. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr IV/21/19

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy 
Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 90t 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na 
miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, 
zwane dalej Regulaminem.

2. Stypendium przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia 
sportowe i artystyczne pobierających naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Mokrsko;

2) finaliście – należy przez to rozumieć uczestnika, który doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu, 
zawodów;

3) laureacie – należy przez to rozumieć uczestnika konkursu, zawodów, który zajął I - III miejsce.

§ 3. 1. Stypendystami mogą zostać uczniowie:

1) klas IV – VIII szkoły podstawowej;

2) klas gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia.

Rozdział 2.
Forma realizacji Regulaminu

§ 4. Pomoc dzieciom i młodzieży, o której jest mowa w niniejszym Regulaminie, realizowana jest w formie 
stypendium, które nie ma charakteru socjalnego.

§ 5. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej, który spełnia 
przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce:

a) uczeń szkoły podstawowej klas IV - VI uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,

b) uczeń szkoły podstawowej klas VII - VIII i uczeń klasy gimnazjalnej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85;

2) osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5;

3) laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu:

a) co najmniej powiatowym i rejonowym - w przypadku szkół podstawowych,

b) wojewódzkim - w przypadku klas gimnazjalnych;

4) uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 90 %), 
bez wliczania wyniku z poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego;

5) uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty (co najmniej 
90 %).
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§ 6. Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie 
reprezentować szkołę w środowisku.

Rozdział 3.
Zasady ubiegania się o stypendia oraz warunki ich przyznawania

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, składanego do Urzędu Gminy w Mokrsku za okres 
I i II półrocza danego roku szkolnego.

2. O terminie składania wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów 
informuje organ prowadzący szkołę.

§ 8. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje rodzicom, wychowawcy klasy i dyrektorowi 
placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń, po wcześniejszym przedłożeniu wniosku Radzie Pedagogicznej 
w celu jego zaopiniowania.

§ 9. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia.

§ 10. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

§ 11. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy 
Mokrsko, w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel                           
w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie.

§ 12. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.

§ 13. Przyznane stypendium Wójta Gminy Mokrsko nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz 
innych otrzymanych nagród i wyróżnień.

§ 14. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom Wójta Gminy Mokrsko, którego 
kserokopię załącza się do arkusza ocen ucznia.

§ 15. Stypendium wypłaca się jednorazowo za każdy semestr, po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 
i rocznych oraz po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust.2, §3 i 5 niniejszego Regulaminu.

1. Za średnią klasyfikacyjną ocen uznaje się tylko tą, osiągniętą przez ucznia w danym semestrze roku 
szkolnego.

§ 16. Ustaloną listę uczniów, którzy otrzymają stypendium podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Mokrsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej, za zgodą rodziców (opiekunów 
prawnych).

§ 17. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium przechowywane będą w Urzędzie Gminy w Mokrsku.

Rozdział 4.
Zakres i wysokość stypendium

§ 18. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa uchwała budżetowa na dany rok.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka
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