
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 
 
Zgodnie z uchwałą  Nr XIX/49/2004 Rady Gminy w Mszanie z dnia  27.09.2004 r.  
w sprawie: ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Mszana dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 
o stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się :  

a) uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej 
b) studenci kształcący się we wszystkich uczelniach wyższych, zamieszkali na 

stałe w gminie Mszana, którzy nie ukończyli 26 roku życia. 
Studenci: 
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez studentów  jest uzyskanie średniej za wyniki  
w nauce (średnia ocen ze wszystkich egzaminów) na koniec roku akademickiego – powyżej 
4,1.  
 
Uczniowie Licem Ogólnokształcącego :  
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie wzorowej oceny z zachowania na 
koniec roku szkolnego oraz spełnienie warunków określonych niżej:  

- uzyskanie średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, wynoszącej co najmniej 4,2 (bez ocen dostatecznych) 

- aktywna działalność społeczna na rzecz szkoły lub gminy oraz zaangażowanie  
w działalność organizacji społecznych, samorządu, stowarzyszeń oraz wolontariat. 

 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:  

- osoby zainteresowane (w przypadku osoby niepełnoletniej – wniosek powinien być 
potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego) 

- rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, 
- dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. 

 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:  

- potwierdzone kserokopie świadectwa, indeksu 
- potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających dorobek i osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, itp., 
- oświadczenie, że uczeń/student nie korzysta z innych funduszy stypendialnych za 

osiągnięcia w nauce.  
Studenci składający wniosek zobowiązani są do:  

- przedłożenia kserokopii indeksu potwierdzającego zaliczenie roku i uzyskaną średnią 
ocen, 

- złożenie do 15 marca każdego roku zaświadczenia o zaliczeniu kolejnego semestru. 
Brak zaświadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium. 

Wnioski – dostępne w  Gminnym Centrum Informacji w Mszanie lub na stronach 
internetowych: www.mszana.ug.gov.pl  
 
Termin składania wniosków z wymaganymi dokumentami:  

- uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej - do 15.09.2006 r. godz. 15.00  
- studenci – do 31.10.2006 r. do godz. 15.00  

Urząd Gminy w Mszanie – Gminne Centrum Informacji.  
 
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE NIE MO ŻE BYĆ PRZYZNANE 
UCZNIOWI/STUDENTOWI, KTÓRY KORZYSTA Z INNYCH FUNDUS ZY 
STYPENDIALNYCH ZA OSI ĄGNIĘCIA W NAUCE 


