
UCHWAŁA NR LI/237/2018
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875 i poz. 2232; z 2018r. poz. 130) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017r.  poz. 2198, poz. 2203 i poz. 2361) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Nieborów za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiący załącznik do uchwały Nr 
XVI/73/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 10 grudnia 2015r., będący lokalnym programem wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Stypendium przyznaje się :

1) uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych,

2) uczniom klas II – III gimnazjum.”;

2) w § 6 skreśla się pkt 5).

§ 2. Wniosek o przyznanie stypendium będący Załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów 
Wójta Gminy Nieborów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie poupływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr L/237/2018

Rady Gminy Nieborów z dnia 26 stycznia 2018 r.

„Załącznik do Regulaminu

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Nieborów

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

W N I O S E K

O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................

3. Adres zamieszkania ..........................................................................................................

4. Nazwa i adres szkoły ........................................................................................................

....................................................................................................., klasa .................................

5. Średnia ocen za ostatni rok szkolny .................................................................................

6. Ocena z zachowania .........................................................................................................

7. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium: .........................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Ilość załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: …...............

.....................................................                                         ....................................................

(miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

1. Prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie lub zawodach. Prosimy nie

wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego;

2. Prosimy uporządkować osiągnięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe);

3. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy

dołączyć do wniosku;

4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć ucznia w bieżącym roku szkolnym.”
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