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Masz zdolności masz możliwości – informacje o dostępnych programach rozwoju 

zdolności oraz stypendiach dla uczniów realizujących obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki 

I. Poziom lokalny 

Ustawa o systemie oświaty zawiera wskazania, że jednostka samorządu terytorialnego będąca organem 

prowadzącym dla szkół publicznych może tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży – art. 90t ust.1 pkt 2. Ustawa określa podstawowe kryteria, na podstawie 

których ma być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Wśród warunków 

określonych w art. 90g ustawy znajdują się:  

 otrzymanie wysokiej  średniej ocen oraz co najmniej dobrej oceny  z zachowania w okresie 

poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się  stypendium; 

 uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania w okresie poprzedzającym okres,   

w którym przyznaje się stypendium. 

O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki 

w danym typie szkoły. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji 

stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do dyrektora szkoły. Dyrektor, działając  

w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala wysokość stypendium. Stypendium za wyniki w nauce 

oraz za wysokie osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze. Wykaz gmin i powiatów 

województwa kujawsko-pomorskiego, które podjęły uchwały oraz sformułowały podstawowe kryteria  

w ubieganiu się o stypendium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/, zakładka Dla rodziców i uczniów)  do 20 

czerwca br. 

Programy stypendialne w największych miastach regionu 

Stypendium Prezydenta Miasta Torunia 

• Może być przyznane uczniowi zamieszkałemu w Toruniu, który w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, na który przyznaje się stypendium: 

1) uzyskał na świadectwie szkolnym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej: 

a) 5,50 w szkole podstawowej lub gimnazjum, 

b) 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej; 

c) spełnił określone kryteria związane z uzyskaniem tytułu laureata konkursu lub olimpiady 

przedmiotowej. 

 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
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Stypendia Prezydenta Miasta Włocławek 

Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek - 

Uchwała Nr XVIII/47/2016 Rady Miasta Włocławek 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek - Uchwała nr 

XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek 

Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe - Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miasta Włocławek 

 

Nagrody Prezydenta Miasta Grudziądza  

Prezydent Grudziądza co roku przyznaje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez gminę-Miasto Grudziądz jednorazowe nagrody laureatom i finalistom olimpiad  

i konkursów przedmiotowych. 

• Uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata w konkursach przedmiotowych 

otrzymują nagrody rzeczowe. Natomiast uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł 

laureata w konkursach przedmiotowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali 

tytuł laureata lub finalisty w olimpiadach otrzymują nagrody pieniężne. 

• Podstawą przyznania nagród jest udział i osiągnięcie przez ucznia sukcesu  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych aprobowanych przez MEN i OKE. 

• W roku szkolnym 2014/2015 przyznano nagrody dla 44 uczniów ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

• - 9 nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ze szkół podstawowych, 

• - 23 nagrody pieniężne dla laureatów – uczniów gimnazjów, w tym 5 wielokrotnych laureatów, 

• - 12 nagród pieniężnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (5 laureatów oraz 6 finalistów).  

 

 

II. Poziom regionalny 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje wkrótce uruchomienie siedmioletniego programu 

stypendialnego o nazwie „Prymus Pomorza i Kujaw”,  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz krajowych środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Według założeń ujętych w projekcie o stypendium na dany rok,  może 

ubiegać się każdy,  kto spełni warunki przedstawione poniżej: 

 jest uczniem publicznego lub niepublicznego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); 

 jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego; 

 uzyskał w jednym z trzech ostatnich lat tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady 

organizowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.); konkurs lub olimpiada dotyczyła: 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub 

przedsiębiorczości; 

 uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym, minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną  

z przynajmniej jednego spośród przedmiotów takich jak: przedmioty przyrodnicze, informatyczne, 

języki obce, matematyka, przedsiębiorczość.  

Przewiduje się udzielenie 600 stypendiów rocznie. Szczegółowych informacji o  programie  udziela – p.  

Piotr Nadolny, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych, Departament Edukacji Urzędu 
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Marszałkowskiego w Toruniu, tel. 668-506-961.  Informacje dotyczące podjętej uchwały  

w sprawie programu „Prymus Pomorza i Kujaw” będą publikowane po 30 czerwca 2016 r., na stronach 

www.kujawsko-pomorskie.pl. 

III. Poziom krajowy 

Na poziomie krajowym uczniom wybitnie uzdolnionym stworzono warunki do ubiegania się o stypendium 

przyznawane przez: 

1. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

2. Prezesa Rady Ministrów. 

 

III.1.  Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotyczy gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych). 

Stypendium przyznawane jest uczniów szkół publicznych oraz uczniów szkół niepublicznych  

o uprawnieniach szkoły publicznej  - wybitnych, posiadających dorobek naukowy i spełniających, co 

najmniej jeden z warunków zamieszczonych poniżej:  

 laureat olimpiady międzynarodowej;  

 laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (dotyczy również uczniów 

gimnazjów); 

 laureat lub finalista turnieju o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół zawodowych; 

 laureat konkursu na pracę naukową organizowaną przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia 

naukowe; 

 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego 

programu lub toku nauki; 

 uczeń uczestniczący w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie 

postanowień regulaminu studiów, dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych 

uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;  

 uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym. 

Wnioski kandydatów uczęszczających do szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

 

III.2.  Stypendia Prezesa Rady Ministrów (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać tylko jeden uczeń ze szkoły publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości   

(w przypadku zespołu,  po jednym uczniu z każdego typu placówki). Warunkiem uzyskania stypendium jest 

spełnienie,  co najmniej jednego z  poniżej podanych wymogów: 

 otrzymanie promocji z wyróżnieniem, tj. otrzymanie średniej  ocen z zajęć obowiązkowych 4,75  

i więcej oraz otrzymanie,  co najmniej bardzo dobrej  oceny  z zachowania; 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
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 wykazanie się szczególnymi uzdolnieniami, w co najmniej  jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy,  wyniki co najmniej dobre. 

 

 

 

 

IV.  Wybrane  informacje o stypendiach przyznawanych przez organizacje pozarządowe. 

Uczniowie mają również możliwość ubiegania się o środki finansowe w organizacjach pozarządowych oraz 

pozyskanie stypendiów ufundowanych przez osoby fizyczne. Każda z organizacji tworzy odrębny katalog 

kryteriów, na podstawie których następuje zakwalifikowanie się ucznia  do programu.  Adresy  organizacji 

fundujących stypendia dla  zdolnych uczniów znajdują się m.in. na stronie: www.mojestypendium.pl. 

Informacje o stypendiach zamieszczane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/, zakładka Dla rodziców  

i uczniów/stypendia i pomoc). 
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