STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Program Pomocy Zdolnym to wyjątkowy, jedyny Polsce (a nawet w Europie) program,
którego celem jest kompleksowe, merytoryczne wsparcie w rozwoju uczniów o wybitnych
uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych.
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez
pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych,
stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i
plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących
rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach
międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznaje stypendiów
pieniężnych o charakterze socjalnym.
Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca
maja .
Rekrutacja odbywa się przez internet
Co trzeba zrobić?
W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie
szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat Twoich zainteresowań i sposobów, w jakie je
rozwijasz. W napisaniu listu pomogą Ci pytania zamieszczone na stronie. Dołącz ją w
formacie PDF do swojego profilu w naszej bazie. Jeśli masz jakieś własne prace
(opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia.
Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także –
rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
Muzyków i plastyków organizatorzy proszą o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.
Ponadto, jeśli jesteś muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii Twojego nauczyciela
prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników
Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Skan takiej opinii prześlij do bazy (jako załącznik do Twojej wypowiedzi).
Jeśli jesteś plastykiem, do 31 lipca prześlij do biura około 5 rysunków, 15 szkiców “szybkich”
i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź
artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności
ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce). Organizatorzy nie będą
oceniać prac zapakowanych w tuby i zrolowanych. Proszą o podpisanie każdej pracy na
odwrocie imieniem i nazwiskiem. Prace wykonane węglem/pastelami zabezpiecz np.
fiksatywą.
Adres biura:
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Co dalej?
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są
rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej.
Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.
Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują
w październiku. Termin składania wniosków: 31.05.2020r
Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (605 22 40 10) lub mailowo:
rekrutacja@fundusz.org.
Informacje pochodzą ze strony fundusz.org

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”
Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" jest 7-letnim projektem stypendialnym skierowanym do
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
zlokalizowanych w regionie kujawsko-pomorskim. Projekt realizuje Departament Edukacji
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w
Toruniu,
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stypendia przyznawane są od roku 2016/2017 do roku 2022/2023. Przewiduje się, że w
projekcie
przyznanych
zostanie
ponad
6
tys.
rocznych
stypendiów.
Wartość stypendium określa regulamin przyznawania stypendium na dany rok szkolny i
mieści się w widełkach 2000-5000 zł rocznie. Stypendium jest przyznawane na okres jednego
roku szkolnego.
O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie warunki:
 uczęszcza do klas 7, 8 szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub
szkoły branżowej szkół znajdujących się na terenie województwa kujawskopomorskiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź
świadectwo ukończenia szkoły
 uzyskał jedno z poniższych osiągnięć:
o tytuł laureata lub finalisty konkursu/olimpiady, ujętego w załączniku nr 1 do
regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych
o inne osiągnięcie określone w załączniku nr 2 w jednym z dwóch poprzednich
lat szkolnych
o jako uczeń klasy drugiej lub wyższej w liceum, technikum bądź szkole
branżowej uzyskał średnią ocen 5,0 z dwóch przedmiotów spośród
matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, realizowanych na poziomie
rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym
o otrzymał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub
bardzo dobrą z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych i języków
obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako zajęcia
obowiązkowe.
Podstawą przyznania stypendium jest złożenie we wrześniowym terminie w formie
papierowej wniosku o stypendium.
Szczegółowe informacje : https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Projekt „Prymusi zawodu Kujaw i Pomorza II”
Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy
ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna,
Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
zawodowych.
Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.10.2023.
Warunki uczestnictwa w projekcie
O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące
warunki:
1. uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę
przez co najmniej 2 semestry szkolne;
3. jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku
szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy
szkoły Branżowej II stopnia;
4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie
wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem
praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
o w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
o w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali
laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych
w § 4 regulaminu: 4,00;
o w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
5. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z
zachowania.
Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio
wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na
zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość
zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z
kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na
tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:
I poziom – 10% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą
punktów;
II poziom – kolejne 20% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z kolejno
najwyższą liczbą punktów;
III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.
Szczegółowe informacje: https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl

Projekt „Humaniści na start”
Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1. uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej lub do liceum, znajdujących się na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
2. w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał
promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
3. uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i
historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z
poprzedniego roku nauki ;
4. uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających
nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursy lub olimpiady ujętych w Wykazie
nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w
Wykazie nr 2.
5. uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio
wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na
zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość
zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z
kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na
tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:
1. I poziom – 10% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z
najwyższą liczbą punktów;
2. II poziom – 20% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali stypendium,
z kolejno najwyższą liczbą punktów;
3. III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego
Przyznawane od czternastu lat wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia
finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu w różnym wieku.
Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz
pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się
twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki,
muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Dzięki

stypendiom artyści będą mogli m.in. zorganizować wystawy, opublikować książki, nagrać
płyty i filmy lub podjąć dodatkową edukację artystyczną.
Stypendia Marszałka Województwa, zwane dalej stypendiami artystycznymi, przyznawane są
dwa razy do roku osobom mieszkającym bądź uczącym się (uczniowie i studenci studiów
stacjonarnych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają realizować
przedsięwzięcia polegające na:


wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub
twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu,
publikacji, itp.,
 podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu,
doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.
Terminy naboru wniosków: od 15 listopada do 15 grudnia – stypendium półroczne (styczeńczerwiec), stypendium roczne (styczeń-grudzień) i od 15 kwietnia do 15 maja – stypendium
półroczne (lipiec-grudzień).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Kultury i Edukacji w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3, tel.
566212585, 883359 313, 883 359 311 lub mailowo pisząc na adres kn.sekretariat@kujawskopomorskie.pl.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów
oraz z załącznikami, znajdującymi się na stronie: umwkp.rbip.mojregion.info
Informacje pochodzą ze strony www.kujawsko-pomorskie.pl

Program stypendialny HORYZONTY
Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych
dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju.
Od 15 lutego do 17 maja kandydaci mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy online na
stronie internetowej Fundacji EFC. Stypendium oferuje pomoc materialną w postaci
pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych
wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowani koordynatorzy
regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych
sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, realizują projekty społeczne
oraz biorą udział w warsztatach.
Horyzonty to unikatowe, kilkuletnie doświadczenie, które pomaga młodym ludziom w
osiągnięciu równowagi między nauką a rozwojem osobistym i w stawaniu się mądrymi,
świadomymi dorosłymi.
Szczegóły można znaleźć na stronie organizatora.
Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rodziny
Staraków

Kontakt:
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Mokotowska 63/60
00-533 Warszawa
tel. 606 770 955
biuro@efc.edu.pl
www.efc.edu.pl

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń
Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, aby mogły
realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.
Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia.
O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:


pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 2000 zł netto,
 wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport,
kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji
wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą
niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun
prawny.
Wnioski należy składać w następujących terminach:
a) uczniowie 7,8 szkół podstawowych od 25 czerwca do 31 lipca
b) uczniowie 1,2,3 klas 4-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca do
31 lipca
c) uczniowie 1,2,3,4 klas 5-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca
do 31 lipca
d) uczniowie klas maturalnych od 1 maja do 15 października
e) studenci od 1 lipca do 15 października
Do wniosku o stypendium należy dołączyć:





opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania
Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie
wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego
zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca
zamieszkania;
w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do
wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich
wysokość;




oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem
poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
Informacje pochodzą ze strony: www.fabrykimarzen.org

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to program stypendialny dla młodych kobiet
wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zainteresowanie młodych kobiet
branżą nowych technologii oraz kierunkami studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Celem
programu jest udzielenie utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia w nauce
oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej w branży technologicznej.
Unikatowy program wsparcia i rozwoju oferuje Firma Intel Technology Poland we
współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Program obejmie wszystkie uczelnie
techniczne w Polsce oraz pięć najlepszych wydziałów informatycznych polskich
Uniwersytetów.
Szczegóły wsparcia
Stypendystki „Nowe technologie dla dziewczyn” otrzymają różnorodne wsparcie
merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych
pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które
pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Zostaną również zaproszone
do udziału w programie stażowym w ekscytującym miejscu – gdańskim centrum badawczorozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie).
Start VI edycji
Do udziału w programie zapraszane są tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów
inżynierskich i magisterskich polskich uczelni technicznych oraz (nowość!) pięciu najlepszych
uniwersyteckich wydziałów informatyki w Polsce.
aplikowanie www.stypendiadladziewczyn.pl od 9 marca do 20 czerwca 2020 roku
Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl

Fundusz Stypendialny Talenty
Fundacja Pro Akademika utworzyła fundusz stypendialny Talenty w celu wspierania
utalentowanych uczniów i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz w
dążeniu do stworzenia im optymalnych warunków do doskonalenia, wykorzystywania
talentów i wszechstronnego rozwoju Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić
się istotnymi osiągnięciami. Wsparcie kierowane jest do młodych, zdolnych i wrażliwych
społecznie ludzi, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań i odnoszą w
nim sukcesy.
Szczegółowe informacje w Regulaminie na stronie: www.fundusz-talenty.pl
Wypełniony wniosek prześlij na adres: Fundusz Stypendialny Talenty – ul. gen. T.Kutrzeby 10,
61-719 Poznań
Informacje pochodzą ze strony www.fundusz-talenty.pl

Program stypendialny Life Plan
Life Plan to 8-miesięczny program rozwojowo-motywacyjny oparty o metodę Biegun
autorstwa Marka Kamińskiego. Life Plan przeznaczony jest dla ambitnych nastolatków w
wieku 14 – 17 lat, którzy w czasie jego trwania poznają metodę Biegun i nauczą się korzystać
z narzędzi pomagających im się realizować. Celem programu jest budowanie w dzieciach
poczucia własnej wartości, co przyczyni się do realnego osiągania swoich celów.
W czasie 8 miesięcy uczestnicy poznają metodę Biegun, uczą się korzystać z narzędzi
pomagających im realizować cel. W czasie całego procesu formułują swój cel i realizują go.
W trakcie programu mają szansę zbudować poczucie własnej wartości oraz postawę
Zdobywcy. Uczestnicy wypracowują nowe kompetencje, które realnie pozwalają im
kształtować swoje życie i podejmować decyzje.
Więcej informacji o programie
stronie marekkaminski.com
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Kontakt: Fundacja Marka Kamińskiego
Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Informacja pochodzi ze strony: marekkaminski.com/life plan/

Program Stypendialny „Klasa” 2020
„Klasa” to stypendium obejmujące:




pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum
Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie,
otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach
szkolnych, wyjściach, kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są
też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
stypendium finansowe na I roku studiów.

Ponadto „Klasa” zapewnia:







wsparcie działań wolontariackich,
W ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać”
uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem – każdy wybiera to, w
czym czuje się najlepiej.
udział w integracyjnym obozie językowym,
dostęp do nagród stypendialnych,
wieloletnie wsparcie Fundatora – Banku BNP Paribas,
dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

W roku szkolnym 2020/2021 na kandydatów czeka łącznie 50 miejsc w 5 szkołach
partnerskich.
Jeśli spełniasz kryteria:







dobrze się uczysz (średnia ocen z wybranych przedmiotów co najmniej 4,5),
pochodzisz z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
mieszkasz w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
chcesz się rozwijać, masz ponadprzeciętną motywację,
lubisz i chcesz pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
uzyskasz rekomendację od Dyrektora Twojej Szkoły Podstawowej lub Wychowawcy
klasy,



to Program „Klasa” jest właśnie dla Ciebie!
Kandydatów do programu obowiązuje zasada regionalizacji:






VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie: rekrutacja uczniów z terenu
województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego;
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu: rekrutacja uczniów z terenu województw
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego;
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie: rekrutacja uczniów z terenu
województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego;
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni: rekrutacja uczniów z terenu województw
kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, warmińsko–mazurskiego,;
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie: rekrutacja uczniów z terenów
województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego.

Zanim przystąpisz do wypełnienia aplikacji online:
1. Upewnij się, że spełniasz kryteria oraz zapoznaj się z regulaminem programu „Klasa”.
2. Pobierz regulamin programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas.
3. Dowiedz się więcej o szkołach partnerskich i wybierz szkołę oraz klasę, w której
chciałbyś się uczyć.
4. Poproś rodziców/opiekunów prawnych o pomoc i przygotuj:
 informacje o Twoich ocenach po I semestrze 8 klasy szkoły podstawowej, a także
liczbie osób, zatrudnieniu oraz dochodach w Twojej rodzinie,
 skany (zdjęcia) wymaganych dokumentów:





rozliczenia PIT za rok 2019 oraz/lub zaświadczenia z Urzędu Gminy
potwierdzającego wielkość gospodarstwa oraz wysokość rocznych dochodów za
rok 2018 (jeśli Twoi rodzice/opiekunowie utrzymują się z rolnictwa),
Rekomendacji Dyrektora lub Wychowawcy, które będą niezbędne do wypełnienia
formularza online.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się: 225621902
lub klasa@bnpparibas.pl / barbara.rozmysl1@bnpparibas.pl.
UWAGA: Rekrutacja do programu KLASA przedłużona do 31 maja 2020 roku!
Kontakt: Fundacja BNP Paribas
Ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
www. bnpparibas.pl/fundacja
Informacje pochodzą ze strony: www.bnpparibas.pl

Stypendia św. Mikołaja
Stypendia św. Mikołaja otrzymują zdolni, zaangażowani społecznie uczniowie z
niezamożnych rodzin, którzy złożą wnioski do szkolnej komisji stypendialnej. To członkowie
komisji, a więc osoby, które najlepiej znają uczniów, decydują o tym, kto otrzyma
stypendium na nadchodzący rok szkolny. Stypendia wypłacane są w comiesięcznych
transzach, przez 10 miesięcy roku szkolnego (od września do czerwca).
Kto może zostać stypendystą programu Stypendia św. Mikołaja:






uczniowie, których szkoła należy do programu Stypendia św. Mikołaja
uczniowie szkół podstawowych (od 5 klasy) oraz szkół średnich
uczniowie, których miesięczny dochód netto na jednego członka w rodzinie nie
przekracza 1500 zł
uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią nie niższą niż 4,4 w
szkole podstawowej i 4,0 w szkole średniej
uczniowie, którzy angażują się społecznie i/lub w ciągu ostatniego roku szkolnego
mieli osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

Jeśli Twoja szkoła nie jest jeszcze w programie Stypendia św. Mikołaja – zaproponuj
przystąpienie do programu dyrektorowi szkoły, opiekunowi szkolnego wolontariatu lub
innemu nauczycielowi. Jeśli szkoła zdecyduje się na współpracę, prosimy o wysłanie skanu
formularza zgłoszeniowego na adres: stypendia@mikolaj.org.pl (formularz jest dostępny w
załączonych plikach oraz na stronie Fundacji Św. Mikołaja.
Jeśli Twoja szkoła jest już w programie Stypendia św. Mikołaja, skontaktuj się ze szkolnym
koordynatorem i zapytaj o szczegóły.

PLANOWANY TERMIN NABORU: 09.2020
Informacje pochodzą ze strony: mikołaj.org.pl
Kontakt: Fundacja Świętego Mikołaja
Ul. Koszykowa 24/7
00-553 Warszawa
Tel 669 241 424
stypendia @mikolaj.org.pl

Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego
Stypendium skierowane jest do osób w wieku 18-26 lat, aktywnych zarówno w swojej szkole
czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. Do osób, które poruszają swoje
środowisko społeczne i otoczenie, zarażają do swoich pasji innych. Do pasjonatów nauk
ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii.
Do wszystkich, którzy idą pod prąd. Którzy mierzą wyżej…
Fundacja wspiera osoby unikalne, chodzące swoimi ścieżkami, trudne do zaszufladkowania
które wnoszą pozytywną różnicę w swoje otoczenie.
Jeżeli:





Jesteś utalentowan(ą)ym nonkonformist(k)ą, odważnie realizując(ą)ym swoje pasje
które służą innym.
Masz inicjatywę i determinację, jesteś przedsiębiorcz(a)y.
Tworzysz lub działasz, pobudzając innych do myślenia, aktywności, współpracy
Jesteś w wieku między 18 a 26 lat. To stypendium jest stworzone z myślą o Tobie.

Przy przyznawaniu stypendium brane są pod uwagę:
 Działania mające na celu aktywizowanie, organizowanie i zrzeszanie innych na rzecz
szeroko pojętego dobra wspólnego.
 Działania które uświadamiają i odważają innych, czyniąc społeczność i otoczenie
bogatszą i lepszą.
 Projekty i wydarzenia, które przełamują schematy, są odważne i konsekwentne w
wydobywaniu na światło dzienne spraw ważnych/trudnych.
 Aktywności, które wzbogacają życie szkoły, uczelni, społeczności lokalnej czy
międzynarodowej.
 Działania i dokonania o charakterze naukowym, artystycznym, społecznokulturalnym, sportowym – bez pierwszeństwa w odniesieniu do którejkolwiek z wyżej
wymienionych dziedzin.
W udokumentowaniu kandydatury pomogą listy referencyjne od osób z Tobą
współpracujących, osobistości i autorytetów w dziedzinie, czy innych osób fizycznych lub
organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje.
Znaczenie ma czy równocześnie oprócz pasji, rozwijasz swój potencjał i wiedzę. Czy bierzesz
udział w konkursach, olimpiadach lub innych formach rywalizacji/ współzawodnictwa. Nie
jest istotne czy jesteś ich laureat(ką)em, czy zdobywcą(czynią) nagród lub wyróżnień.

Będą oceniane dokonania z okresu ostatnich 24 miesięcy, jakie poprzedzają edycję Konkursu.
Wysokość stypendium wynosi 12 000 złotych i jest wypłacone jednorazowo.
Kontakt: Stowarzyszenie im. St.Wyspiańskiego
Plac Św.Ducha 1, 31-023 Kraków
Informacja pochodzi ze strony: stypendiumwyspianskiego.pl

Stypendia dla diabetyków
Drużyna MOJACUKRZYCA.PL
Jest to program stypendialny dla utalentowanych, aktywnych sportowo diabetyków,
równocześnie akcja prozdrowotna promująca aktywność fizyczną wśród społeczeństwa.
Słodycz Wiedzy
Słodycz wiedzy to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo
Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na
cukrzycę. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo
trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką.
Stypendium może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią
ocen na świadectwie z ostatniego roku.
Informacje ze strony mojacukrzyca.pl

Stypendia z Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J.Putka
Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Jest zasilany z darowizn
indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez
członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.
Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich
dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na
uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:




stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na
studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku
akademickiego (od września do czerwca),
możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach
licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych.
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2020/2021 można składać do 1 czerwca 2020 roku
Więcej informacji na stronie organizatora: www.batory.org.pl

Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Tel 22 536 02 09

Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 19 lat prowadzi program stypendialny
wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klasy siódmej i ósmej szkół podstawowych,
licealiści i uczniowie techników.
Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację.
Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z
największych miast Polski.
Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy
kształcenia, aż do ukończenia studiów pod warunkiem, że spełnia on określone kryteria
regulaminowe.
Aby aplikować o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, należy:
1. zgłosić się do diecezjalnego księdza koordynatora
2. wypełnić wniosek w internecie
3. wydrukować wniosek i wraz z załącznikami wysłać do księdza koordynatora
Podstawowe kryteria stanowią:
1. minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
 4,8 dla ucznia szkoły podstawowej;
 4,5 dla licealisty;
 4,0 dla studenta, który kontynuuje pobyt w Fundacji.
2. pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
3. trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty
najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku);
4. szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie;
5. pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.
Harmonogram
Wnioski kandydatów do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy,
przyjmowane są od 1 lutego do końca maja. Szczegółowe daty składania wniosków ustala
koordynator diecezjalny.
Dla osób, które w poprzednim roku szkolnym/akademickim otrzymywały stypendium:







od 15 czerwca – możliwość wypełniania przez stypendystów wniosków na nowy rok
szkolny/akademicki;
30 czerwca – termin wysłania wniosków do Księży Koordynatorów przez uczniów
(absolwenci gimnazjum mają ten okres wydłużony do czasu otrzymania decyzji o
przyjęciu do szkoły średniej);
30 lipca – termin przesłania wniosków do Księży Koordynatorów przez maturzystów;
30 lipca – termin przesłania wniosków do Biura Fundacji przez studentów.

Kontakt: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego
01-015 Warszawa
Tel 225304828
Informacje pochodzą ze strony: dzielo.pl

Stypendium Prezesa rady Ministrów
Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych otrzymują Stypendia
Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w
danym roku szkolnym. Wypłacane jest w dwóch ratach. Stypendystą może zostać uczeń,
który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w
szkole. Szansę mają także ci, którzy odznaczają się wybitnymi uzdolnieniami w jakiejś
dziedzinie, mają z tego przedmiotu najwyższą ocenę, a z innych co najmniej dobre.
Kandydatów do stypendium typują samorządy uczniowskie.

Lokalny program wspierania edukacji uczniów zdolnych w Brodnicy
Zgodnie z treścią Uchwały nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie
szczegółowych warunków udzielania dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej
pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych
sprawach stypendia motywacyjne za wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie klas VII i VIII
szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,50 a uczniowie szkół
ponadpodstawowych uzyskali średnią co najmniej 5,40 z wybranych przedmiotów.
Stypendium mogą uzyskać uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół, rodzice lub pełnoletni uczniowie.
Najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki przyznawane są stypendia
jednorazowe. Otrzymują je wraz z listem gratulacyjnym Starosty Brodnickiego uczniowie
szkół ponadpodstawowych - I Liceum Ogólnokształcącego, CKZiU w Brodnicy oraz Zespołu
Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Beneficjentów jednorazowej pomocy finansowej wyłaniają
szkolne komisje stypendialne raz na semestr na podstawie wyników w nauce.

opracowała: Elżbieta Lorenc

