PROGRAMY STYPENDIALNE 2017/2018
STYPENDIUM

ORGANIZATOR

KRYTERIA

• Uczniów, którzy uzyskali na
UM
świadectwie ukończenia klasy lub
szkoły w roku szkolnym 2018/2019
co najmniej 5 ocen celujących oraz
posiadają
udokumentowane
szczególne
osiągnięcia
w
dziedzinach
szkolnych
i
pozaszkolnych na szczeblu co
najmniej
wojewódzkim
(okręgowym)
• Stypendium udzielane jest TYLKO
jeden raz w czasie trwania nauki w
szkole danego typu na okres 10
miesięcy, tj. od września do czerwca
STYPENDIUM
Wydział Edukacji Warunkiem koniecznym do ubiegania się o
MIASTA
UM Wrocławia
stypendium jest uzyskanie przez ucznia
WROCŁAWIA
tytułu laureata I, II lub III
dla laureatów I, II
miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie
lub III miejsca w
przedmiotowej, zgodnie z wykazem
ogólnopolskiej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
olimpiadzie
STYPENDIUM
Departament
MIASTA
Edukacji
WROCŁAWIA
Wrocławia
za
wybitne
osiągnięcia
w nauce
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TERMIN I MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Dyrektor
Szkoły
po
zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej
składa
maksymalnie trzy wnioski
uczniów
posiadających
najwyższe osiągnięcia do
30.06 każdego roku

SZCZEGÓŁ
OWE
INFORMAC
JE
http://www.w
roclaw.pl/ucz
niowskiprogramstypendialnyups
71 777 78 52

Dyrektor Szkoły składa
wnioski
uczniów
posiadających tytuł laureata
do 30.06 danego roku

http://www.w
roclaw.pl/ucz
niowskiprogramstypendialnyups

przedmiotowej
w
roku
szkolnym
2018/2019

71 777 78 52

STYPENDIUM
Wydział Edukacji
MIASTA
UM Wrocławia
WROCŁAWIA
dla
laureatów
Konkursu „Szkolny
Nobel”

STYPENDIUM
ARTYSTYCZNE

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o
stypendium dla laureatów Konkursu
„Szkolny Nobel”
jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata
Konkursu „Szkolny Nobel”. Laureatów

konkursu wyłaniają Komisje Merytoryczne w 16
dziedzinach: matematyczno-fizyczna, biologicznochemiczna, geograficzna, ekonomiczna, techniczna,
technologii informacyjnej, nauki społecznych,
języków obcych, literacka, artystyczna.

Wydział Kultury
•
Osoby uzdolnione artystycznie,
Urzędu Miejskiego
uczące się (uczniowie i studenci I i II
Wrocławia
stopnia), zajmujące się twórczością
artystyczną, wyróżniające się talentem i
promujące swoimi osiągnięciami Gminę
Wrocław, które w terminie składania
wniosków nie ukończyły 30 roku życia.
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Dyrektor Szkoły składa
wnioski
uczniów
ubiegających się o tytuł w
kwietniu 2019, a Komisja
Stypendialna składa wniosek
o przyznanie stypendium do
15.05.2019

http://www.w
roclaw.pl/ucz
niowskiprogramstypendialnyups
71 777 78 52

Wnioski
o przyznanie
stypendium
mogą
być
składane do 31 lipca danego
roku przez:
1) szkoły i uczelnie,
2) instytucje kultury,
3)stowarzyszenia, związki
twórcze i inne podmioty,
których
statutowa
działalności
obejmuje
zadania w zakresie kultury
i sztuki.

http://www.w
roclaw.pl/styp
endiaartystyczne
71 777 83 54

STYPENDIUM
RADY POWIATU

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu
Rady
Powiatu
Wrocławskiego

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zamieszkałych
na
terenie
Powiatu
Wrocławskiego (obejmującego dziewięć
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 4,75
• 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
Warunek dodatkowy: przynajmniej
poprawna
ocena
z zachowania.
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Do 13 czerwca 2019 wnioski http://www.po
składamy
do
pedagoga wiatwroclaws
szkolnego, pok. nr 31
ki.pl/strona27UWAGA: wniosek musi stypendia_rad
zawierać
opinię y_powiatu_1.
wychowawcy i Dyrektora html
Szkoły.
71/722 18 22

STYPENDIUM
Prezes
PREZESA RADY Ministrów
MINISTRÓW

Rady Przyznaje się uczniowi, który otrzymał
promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole średnią ocen
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w
pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co
najmniej dobre.
Wypłacane w kwocie 2580 zł (2 raty)
Wypłacane
Uczeń, który uzyskał
jednorazowo
w wybitne
osiągnięcia
edukacyjne,
kwocie ok. 3000 w szczególności:
zł.
• tytuł laureata międzynarodowej
olimpiady
lub
laureata
i finalisty olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim lub
turnieju
• tytuł laureata konkursu na pracę
naukową, organizowanego przez
instytucję
naukową
lub
stowarzyszenie naukowe
• najwyższe wyniki w nauce według
indywidualnego programu lub toku
nauki
(uczeń
szkoły
ponadgimnazjalnej)
• uczestniczył w zajęciach w uczelni
przewidzianych tokiem studiów na
podstawie postanowień regulaminu

Wnioski
sporządza
Samorząd Uczniowski i
przedstawia
je
Radzie
Szkoły
bądź
Radzie
Pedagogicznej
przed klasyfikacyjną. Radą
Pedagogiczną.Wnioski
składamy
do
pedagog
szkolnej, pok. nr 31

STYPENDIUM
MINISTRA
EDUKACJI
NARODOWEJ

Wniosek
o
przyznanie
stypendium
przedstawia
kuratorowi oświaty rada
pedagogiczna szkoły, której
uczniem jest kandydat do
stypendium, na podstawie
uchwały
podjętej
po
zakończeniu
klasyfikacji
rocznej (oddzielnie dla klas
III oraz dla I i II) i po
zasięgnięciu opinii rady
szkoły,
jeżeli
została
powołana, w terminie:
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•

do dnia zakończenia
zajęć
dydaktycznowychowawczych – w
przypadku
uczniów
klas
programowo

http://www.m
en.gov.pl/inde
x.php/201308-03-12-0913/stypendia

http://www.m
en.gov.pl/inde
x.php/201308-03-12-0913/stypendia

KRAJOWY
FUNDUSZ NA
RZECZ DZIECI

studiów dotyczących warunków
uczestniczenia
wybitnie
uzdolnionych uczniów w zajęciach
przewidzianych tokiem studiów
• uzyskał
wysokie
wyniki
we
współzawodnictwie sportowym na
szczeblu
krajowym
lub
międzynarodowym.
Dla:
• młodzieży wybitnie uzdolnionej
poznawczo, muzycznie, plastycznie i
baletowo z rodzin wymagających
wsparcia finansowego
• Maksymalna kwota stypendium
3500,00 zł jednorazowo

•

najwyższych;
do dnia 10 lipca – w
przypadku
uczniów
pozostałych klas.

Wnioski
są rozpatrywane
cztery razy w roku (raz na
kwartał) Wniosek składamy
osobiście, lub pocztą do:
Biura Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci
(ul. Pasteura 5A, 02-093
Warszawa

http://fundusz.
org/program/
wsparcieindywidualne

STYPENDIA DLA MATURZYSTÓW
STUDENCKI
PROGRAM
STYPENDIALNY
PREZYDENTA
WROCŁAWIA
dla uczniów klas
maturalnych
,
którzy w roku

Biuro Współpracy Dla :
z
Uczelniami
• studentów
I
roku
studiów
Wyższymi
stacjonarnych
jednolitych
UM Wrocławia
magisterskich oraz I stopnia z
wrocławskich uczelni publicznych i
niepublicznych , którzy posiadają
tytułu
laureata
ogólnopolskiej
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Wnioski
o
udzielenie
stypendiów
wraz
z
wymaganymi dokumentami
studenci
składają
za
pośrednictwem
aplikacji
internetowej Studenckiego
Programu Stypendialnego.
Formularz on-line dostępny

http://wca.wro
c.pl/studencki
-programstypendialny
Monika
Płoszaj tel. 71

szkolnym 2019/20
rozpoczną studia
stacjonarne

olimpiady
przedmiotowej
lub
konkursu i zostali zakwalifikowani
przez
uczelnianą
komisję
kwalifikacyjną do przyjęcia na
studia
bez
postępowania
kwalifikacyjnego.

jest
po
wcześniejszej
rejestracji
na
stronie
internetowej Wrocławskiego
Centrum Akademickiego.

770 20 04,
email:
monika.plosza
j@um.wroc.pl

Internetowa
rejestracja Anna Banaś
wniosków odbywa się w tel. 71 798 13
Stypendia przyznawane są studentowi terminie:
13, email:
jednokrotnie w czasie trwania studiów na
anna.banas@
•
do
dnia
30
okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku
um.wroc.pl
października
danego
studiów po przyznaniu stypendium nie
roku akademickiego.
uprawnia do ponownego ubiegania się
o nie. Wysokość stypendium 1000 zł
miesięcznie

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ DO INDYWIDUALNYCH POSZUKIWAŃ STYPENDIUM
DOSTOSOWANYCH DO WŁASNYCH POTRZEB NA STONIE
www.mojestypendium.pl
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