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• najwyższa w danej szkole 
średnia  
 
 

Wnioski stypendialne 
do Kuratorium Oświaty 
składa Dyrektor po 
zatwierdzeniu przez 
Radę Pedagogiczną do 
10.07 każdego roku  

Wymagane dokumenty : 
 kopia świadectwa  
 wniosek 

Kwota: 
 3000 zł wypłacana w 2 ratach 

 
STYPENDIUM 
MEN 

 
Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

• wybitne osiągnięcia 
edukacyjne, w 
szczególności: 

a) tytuł laureata 
międzynarodowej 
olimpiady lub 
laureata i finalisty 
olimpiady 
przedmiotowej o 
zasięgu 
ogólnopolskim lub 
turnieju; 

b) tytuł laureata 
konkursu na pracę 
naukową, 
organizowanego 
przez instytucję 
naukową lub 

 
Wnioski do Kuratorium 
Oświaty przedkłada 
Rada Pedagogiczna : 
 

a) do dnia 
zakończenia 
zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 
- w przypadku 
uczniów klas 
programowo 
najwyższych; 

b) do dnia 10 lipca 
- w przypadku 
uczniów 
pozostałych klas. 

 

 
Wymagane dokumenty : 

 kopia świadectwa  
 kopia dyplomów i zaświadczeń 

osiągniętych sukcesów 
 wniosek 

 
 Kwota: 
 3000 zł wypłacana w 2 ratach 



stowarzyszenie 
naukowe; 

c) najwyższe wyniki 
w nauce według 
indywidualnego 
programu lub toku 
nauki; 

d) udział w zajęciach 
na uczelni 
przewidzianych 
tokiem studiów na 
podstawie 
postanowień 
regulaminu 
studiów 
dotyczących 
warunków 
uczestniczenia 
wybitnie 
uzdolnionych 
uczniów w 
zajęciach 
przewidzianych 
tokiem studiów; 

e) wysokie wyniki we 
współzawodnictwie 
sportowym na 
szczeblu krajowym 
lub 
międzynarodowym. 

 



STYPENDIUM 
PREZYDENTA 
WROCŁAWIA 
za wybitne 
osiągnięcia w 
nauce 
 

Departament 
Edukacji Urzędu 
Miasta Wrocławia 

 • celujące oceny na 
świadectwie końcowym 
(minimum pięć) oraz 
szczególne osiągnięcia w 
każdych dziedzinach, na 
szczeblu co najmniej 
wojewódzkim 
(okręgowym i 
powiatowym).  

 
 

Wniosek składa 
Dyrektor do 30.06 
każdego roku szkolnego 

Wymagane dokumenty: 
 
• kopia świadectwa 
• kopia dyplomów i zaświadczeń 
osiągniętych sukcesów 
• wypełniony wniosek (do pobrania na 
https://www.wroclaw.pl/uczniowski-
program-stypendialny-ups) 
 
 
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden 
raz w czasie trwania nauki w szkole 
danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od 
września do czerwca. 
 

STYPENDIUM 
MIASTA 
WROCŁAWIA 
dla laureatów I, 
II lub III 
miejsca w 
ogólnopolskiej 
olimpiadzie  
 

Departament 
Edukacji Urzędu 
Miasta Wrocławia 

• Tytuł laureata 
ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej 
 

Wniosek składa 
Dyrektor do 30.06 
każdego roku szkolnego  

• kserokopia świadectwa 
• kserokopie dyplomu 
• wypełniony wniosek (do pobrania na 
https://www.wroclaw.pl/uczniowski-
program-stypendialny-ups) 
 
 
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden 
raz w czasie trwania nauki w szkole 
danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od 
września do czerwca. 
 

STYPENDIUM 
RADY 
POWIATU 

 Dla uczniów szkół 
średnich zamieszkałych na 
terenie Powiatu 
Wrocławskiego 
(obejmującego dziewięć 

 Więcej informacji i dokumenty do pobrania 
https://www.powiatwroclawski.pl/uchwala-
rady-powiatu-wniosek.html 
 
Do wniosku należy dołączyć: 



podwrocławskich gmin: 
Czernica, Długołęka, 
Jordanów Śląski, Kąty 
Wrocławskie, 
Kobierzyce, Mietków, 
Sobótka, Siechnice i 
Żórawina).  
Stypendia przyznawane są 
w trzech kategoriach:  
 
• naukowej - 
przeznaczonej dla uczniów 
posiadających szczególne 
osiągnięcia w jednej z 
dziedzin wiedzy, 
wymagana średnia ocen co 
najmniej 4,5  
 
• artystycznej - dla 
uczniów wybitnie 
uzdolnionych w jednej z 
dziedzin sztuki, wymagana 
średnia ocen co najmniej 
4,0  
 
• sportowej - za 
osiągnięcia w dyscyplinie 
sportowej potwierdzone 
wysokimi wynikami 
sportowymi, wymagana 
średnia ocen co najmniej 
3,75  

• kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez szkołę 

• kopie dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia naukowe, artystyczne 
lub sportowe  

• oświadczenie (podpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia), że uczeń jest 
mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez 
okres co najmniej jednego roku, licząc 
wstecz od dnia, w którym składany jest 
wniosek – dotyczy wyłącznie kategorii 
artystycznej oraz sportowej. 

 

Dokumenty do pobrania na : 
https://www.powiatwroclawski.pl/stypendia-
rady-powiatu-wroclawskiego.html 

 

 

 

 

 

 



Warunek dodatkowy: 
przynajmniej dobra 
ocena z zachowania 

KRAJOWY 
FUNDUSZ NA 
RZECZ 
DZIECI 
 

 Stypendium przeznaczone 
dla młodzieży wybitnie 
uzdolnionej poznawczo, 
muzycznie, plastycznie 
 

Rekrutacja do programu 
ZDOLNI marzec- 
czerwiec każdego roku  

Więcej informacji pod adresem : 
https://fundusz.org/rekrutacja/ 

 
WIĘCEJ STYPENDIÓW DOSTOSOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB : https://www.mojestypendium.pl/ 


