UCHWAŁA NR LX/423/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się "Program Stypendialny Gminy Łochów" dla uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/423/2018
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 maja 2018 r.
PROGRAM STYPENDIALNY GMINY ŁOCHÓW
Cele i formy realizacji programu
§ 1.
1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy Łochów zwany dalej ,,Programem” wspierający
edukację uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łochów.
2. Celem programu jest:
1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników nauczania;
2) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Łochów w konkursach, olimpiadach,
zawodach itp.;
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzenia wiedzy poza programem nauczania,
4) budowanie tożsamości lokalnej.
3. Jako formę realizacji Programu ustanawia się Stypendium Burmistrza Łochowa zwane dalej
„Stypendium”.
Stypendium - postanowienia ogólne
§ 2.
1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łochów.
2. Stypendium jest wyróżnieniem dla uczniów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia
edukacyjne, artystyczne i sportowe.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w ciągu roku szkolnego: za pierwszy
okres roku szkolnego i za drugi okres roku szkolnego.
4. Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest raz w roku na koniec roku szkolnego.
5. Stypendium o charakterze motywacyjnym ma formę pieniężną.
Kryteria i zasady przyznawania stypendium
§ 3.
1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał najlepsze wyniki w nauce
w danej szkole.
2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku szkolnym tj. na podstawie
klasyfikacji półrocznej i na podstawie klasyfikacji rocznej.
3. Kandydata do stypendium zgłasza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.
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§ 4.
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł
laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu minimum wojewódzkim.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł
laureata konkursu artystycznego na szczeblu minimum wojewódzkim.
3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał
co najmniej trzecie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu minimum wojewódzkim.
(w przypadku osiągnięć drużynowych - stypendium otrzymuje drużyna).
Tryb składania wniosków
§ 5.
1. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce składają Dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej.
2. Wnioski o stypendium za szczególne osiągnięcia składają Dyrektorzy szkół po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia).
3. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie
nie później jak jeden dzień roboczy, licząc od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej
po pierwszym okresie (semestrze) i po drugim okresie (semestrze) roku szkolnego.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego programu.
Postanowienia końcowe.
§ 6.
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
2. Wnioski o stypendium kwalifikuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Łochowa.
3. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz
propozycję przyznanych kwot.
4. Stypendium przyznaje Burmistrz Łochowa.
5. Stypendium wypłacane jest w jednej transzy.
6. Wysokość stypendium jest ustalana corocznie w zależności od wysokości przyznanych
w budżecie gminy środków.
7. Stypendium jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia.
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Załącznik do Programu Stypendialnego Gminy
Łochów
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Łochowa
w ramach ,, Programu Stypendialnego Gminy Łochów”
1. Wnioskodawca:……………………………………………………………………………………
2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
1) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
2) Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………..…
3) Rok szkolny: ……………………............................................................................
4) Uczeń klasy: ………………....................................................................................
3. Kategoria stypendium: ……………………………………………………............
4. Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
5. Opinia Rady Pedagogicznej:
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………...……………………
……………..…………………………………………………………....................................….........
............................
Łochów, dnia …………………………

..............................................
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

6. Kwalifikacja Komisji Stypendialnej:
………………………………………………………………………………………………….......
.......
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………...
Łochów, dnia …………………………
............................................................
(podpis i pieczęć Przewodniczącego Komisji)
Przyznaję stypendium za ………………………………………………………………………
uczennicy/uczniowi……………………………………………………………………………
w wysokości …………………………………… złotych.
Łochów, dnia …………………………

......................................................
(podpis i pieczęć Burmistrza Łochowa)
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Uwaga: Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów poświadczające uzyskane osiągnięcia.
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