
UCHWAŁA NR XLI/279/2013 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Łowicki

Na podstawie art. 12 pkt lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595). art. 90b ust 1 i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256 poz. 2572. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, 
Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 
1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 
1292: z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 
56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 
148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; 
z 2012 r. poz. 941, poz. 979) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Łowicki, określone w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu 
I  '  '  ’

^Krzysztof Górski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/279/2013 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Powiat Łowicki

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

§ 2. 1. Stypendium ma charakter uznaniowy i przyznawane jest za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, w którym będzie następowała wypłata stypendium.

2. Stypendium może być przyznane po ukończeniu pierwszego roku nauki.

§ 3. Stypendium może zostać przyznane uczniowi po spełnieniu następujących warunków:

1) w przypadku ucznia liceum:

a) posiadanie na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium średniej wyników 
nauczania nie mniejszej niż 4,7;

b) osiąganie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblach wojewódzkich, regionalnych,
okręgowych i centralnych lub wykazywanie uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy poprzez 
uzyskiwanie z niej bardzo dobrej oceny, a z pozostałych przedmiotów ocen co najmniej dobrych;

c) ocena wzorowa z zachowania;

d) niekorzystanie z innego rodzaju stypendium (z wyjątkiem stypendiów o charakterze socjalnym);

2) w przypadku ucznia technikum:

a) posiadanie na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium średniej wyników 
nauczania nie mniejszej niż 4,5;

b) osiąganie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblach wojewódzkich, regionalnych,
okręgowych i centralnych lub wykazywanie uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy poprzez 
uzyskiwanie z niej bardzo dobrej oceny, a z pozostałych przedmiotów ocen co najmniej dobrych;

c) ocena wzorowa z zachowania;

d) niekorzystanie z innego rodzaju stypendium (z wyjątkiem stypendiów o charakterze socjalnym);

3) w przypadku ucznia zasadniczej szkoły zawodowej:

a) posiadanie na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium średniej wyników nauczania 
nie mniejszej niż 4,0;

b) brak ocen poniżej dobrej;

c) ocena wzorowa z zachowania;

d) niekorzystanie z innego rodzaju stypendium (z wyjątkiem stypendiów o charakterze socjalnym).

§4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sldada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu do dnia 
10 września każdego roku na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§5. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
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2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) nieusunięcia w terminie braków formalnych,

2) złożenia po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§6. 1. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane co miesiąc przez okres od września do 
czerwca, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczniowi kończącemu szkolę ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończy! zajęcia
szkolne.

§ 7. Stypendium przekazywane jest na konto szkoły, a następnie wypłacane w sposób ustalony z uczniem, 
rodzicem (opiekunem).

§ 8. I. Uczeń traci prawo do stypendium jeżeli:

1) przestał być uczniem szkoły prowadzonej przez Powiat Łowicki,

2) zrzekł się prawa do stypendium.

2. Uczeń lub rodzic (opiekun) oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń winni niezwłocznie zawiadomić 
Zarząd Powiatu Łowickiego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Zaprzestanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje ze skutkiem od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa 
do stypendium.

4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się 
jako świadczenie nienależne i uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym utracił prawo do jego 
otrzymania.

§9. 1. Stypendium przyznaje i określa jego wysokość Zarząd Powiatu Łowickiego w ramach posiadanych 
środków, ustalonych w budżecie przez Radę Powiatu Łowickiego.

2. Niezwłocznie po uchwaleniu budżetu Powiatu Zarząd Powiatu Łowickiego podaje do publicznej wiadomości 
wysokość środków przeznaczonych na stypendia w danym roku.

§ 10. W przypadku wątpliwości powstałych w trakcie procedury rozpatrywania wniosków i przyznawania 
stypendiów decyzje podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego.
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Załącznik

do Regulaminu przyznawania 

stypendium za wyniki w nauce

(miejscowość, data)

(pieczątka szkoły)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

na rok szkolny..................................

1. Nazwisko, imię, adres ucznia:

2. Typ szkoły:

3. Klasa:

4. Średnia ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku:

5. Osiągnięcia ucznia:

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku o przyznanie stypendium moich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze 
zm.).

(data i podpis ucznia/rodzica/opiekuna)
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