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UCHWAŁA NR IX/50/2019
RADY GMINY LUTOCIN
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin
za wyniki w nauce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 90p ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2018 r. poz.1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce Wójta Gminy Lutocin, zwanego
dalej stypendium.
§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych, klas IV-VIII i klas gimnazjalnych,
znajdujących się w strukturze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutocin,
którzy spełniają następujące kryteria:
1) W wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
b) 5,2 – w przypadku uczniów klas gimnazjalnych.
§ 3. 1) Stypendium ma formę pieniężną i jest przyznawane w wysokości 300zł.
2) Stypendium przyznaje się raz w roku i wypłaca jednorazowo.
3) Pobieranie innego stypendium nie wyklucza możliwości ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy
Lutocin.
§ 4. 1) Z wnioskiem o stypendium występuje:
a) Dyrektor Szkoły, do której uczęszcza uczeń,
b) Rodzic ucznia lub opiekun prawny.
2) Wniosek powinien zawierać informacje o średniej ocen uzyskanej przez ucznia.
3) Wnioski o stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Lutocinie do 15 września każdego roku,
a powinny one dotyczyć roku szkolnego poprzedniego.
4) Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Lutocin.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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