Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - wyciąg
Fundator:
STAROSTWO POWIATOWE KWIDZYN
- dla uzdolnionych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, będących mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego,
stypendium nie ma charakteru socjalnego, wniosek należy złożyć za pośrednictwem szkoły, do której
uczęszczał uczeń.
Termin składania w szkole do 29 czerwca 2019.
1) Za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce - kryteria średnia ocen co najmniej 4,75 (w przypadku
ucznia technikum) lub 4,0 ( w przypadku ucznia zasadniczej szkoły zawodowej)
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą ze sprawowania,
a ponadto spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a. Uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,50 z matematyki
(poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz dwóch innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych – do wyboru: język polski, język obcy, historia, fizyka, chemia, biologia,
informatyka, geografia – realizowanych w klasie pierwszej na poziomie podstawowym,
a w klasach następnych na poziomie rozszerzonym lub z przedmiotów zawodowych).
b. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady
tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej z zasięgu ogólnopolskim
na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym), znajdującej się w wykazie
odpowiednich olimpiad i turniejów, ogłoszonych przez dyrektora CKE
c. Ponadto (niezależnie od warunków i kryteriów stypendium może otrzymać uczeń, który
uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady
tematycznej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym),
znajdującej się w wykazie odpowiednich olimpiad i turniejów, ogłoszonych przez
dyrektora CKE
Termin do 10 września), za pośrednictwem szkoły
2) Za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego dla absolwentów
Wszystkie kryteria i warunki , patrz punki 1 i podpunkty a,b,c oraz dodatkowo:
a. Uczeń uzyskał z egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym
z przedmiotów obowiązkowych i jednego najkorzystniejszego przedmiotu dodatkowego
wybranego na poziomie rozszerzonym średni wynik co najmniej: w przypadku ucznia
technikum – 70 % pkt.
b. Zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyskał średnią ze wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie co najmniej 85% pkt
Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego (kategoria edukacja,
stypendia).
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Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - wyciąg
Fundator:
URZĄD MIASTA KWIDZYNA
Termin składania podań do 15 lipca
Wymagane dokumenty:
1) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta Kwidzyna,
2) udokumentowana sytuacja materialna rodziny za okres z ostatnich trzech miesięcy.
Kryteria przyznania stypendiów:
Zgodnie z uchwałą rady miejskiej z 29 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej średnia ocen na świadectwie dla uczniów klas II
i starszych szkoły ponadgimnazjalnej nie może być niższa niż 4,5,
dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej nie niższa niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum, a dochód
na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać, wg stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od stycznia danego roku publikowanego przez
GUS.
Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta

Fundator:
GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
– w zależności od miejsca zamieszkania należy zasięgnąć informacji w Gminie, gdzie zamieszkuje uczeń
i zapoznać się z ofertą stypendium naukowego bądź socjalnego (każda Gmina ma swoje ustalone kryteria
stypendialne).
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