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1540 
UCHWAŁA NR XI/58/07 

RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE 
 

z dnia 25 września 2007r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce 
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90c 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
uchwala się: 

Regulamin stypendialny dla uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum  

w Trzebiechowie za wybitne osiągnięcia  
w nauce i innych dziedzinach 

1. Postanowienia ogólne 

§ 1. W celu podniesienia poziomu wykształcenia 
i promocji najzdolniejszych uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy 
Trzebiechów udziela się pomoc finansową w for-
mie stypendium Wójta Gminy. 

§ 2. Do ubiegania się o stypendium mają pra-
wo zamieszkali na terenie Gminy Trzebiechów: 

1) uczniowie klasy IV, V i VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Trzebiechowie; 

2) uczniowie kasy I, II i III Publicznego Gimna-
zjum w Trzebiechowie. 

§ 3. Stypendystą może zostać uczeń, o którym 
mowa w § 2 niniejszego regulaminu, który: 

1) w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał naj-
wyższą średnią ocen z nauczanych przedmio-
tów (nie niższą niż 5,0) i wzorową ocenę z za-
chowania; 

2) ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 
olimpiadach, zawodach sportowych i innych 
konkursach na szczeblu ponadgminnym (po-
świadczone odpowiednimi zaświadczeniami, 
dyplomami). 

§ 4. Stypendium przyznaje wójt gminy po otrzy-
maniu opinii komisji stypendialnej. 

 
 


