
Regulamin 

udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

 

§ 1. 
1. Stypendia, o których mowa w niniejszym regulaminie przyznawane są w ramach środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska na dany rok budżetowy.  

2. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku budżetowym stypendiów nie może przekroczyć 

kwoty zagwarantowanej na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 2. 

Stypendia przyznawane są uczniom za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku 

szkolnym poprzedzającym rok, w którym zostanie przyznane stypendium. 

§ 3. 

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:  

1) pobiera naukę w szkole podstawowej położonej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego: 

a) w klasach IV - VI szkoły podstawowej co najmniej 5,75 i co najmniej wzorową ocenę 

z zachowania,  

b) w klasach VII - VIII szkoły podstawowej 5,50 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. 

§ 4. 

Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I - III szkoły podstawowej.  

§ 5. 
1. Prawo zgłaszania kandydatów na stypendystów przysługuje:  

 dyrektorom szkół, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,  

 rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. 

2. Do każdego wniosku musi być dołączona: 

a) kopia świadectwa szkolnego potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

b) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectw, dyplomów, zaświadczeń 

potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 3 pkt. 3. 

3. Wnioski wraz z dokumentami składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w terminie do 15 sierpnia danego roku.  

§ 6. 

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.  

§ 7. 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

a) złożenia po terminie; 

b) wycofania przez wnioskodawcę, 

c) braków formalnych, jeżeli nie uzupełniono ich w terminie. 

§ 8. 

Stypendia przyznaje wójt gminy. Decyzja wójta gminy jest ostateczna - nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

§ 9. 

O przyznanych stypendiach informuje się wnioskodawców w terminie 14 dni od podjętej przez wójta 

gminy decyzji.  

§ 10. 

Wypłaty stypendium dokonuje się w miesiącu październiku danego przelewem na konto wskazane we 

wniosku.  


