
1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

Kryteria przyznania stypendium:

Dochód  na  osobę  w rodzinie  nie  może  przekroczyć  514 zł  netto  (obowiązuje  dla

wniosków , które zostaną złożone w szkole do 15 września każdego roku , kwota dochodu z

1 ha przeliczeniowego to 288 zł.

Nowe kryterium dochodowe  obowiązuje od 1 października 2015 roku. 

Złożenie wniosku do 15 września br. do sekretariatu

Do  wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenia  potwierdzających  dochody  (netto)

wszystkich członków zamieszkujących we wspólnym gosp. w rodzinie) za miesiąc sierpień,

opinię  wychowawcy  klasy  (umieszczona  we  wniosku),  zaświadczeń  o  nauce  rodzeństwa

uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych lub studiujących.

Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Niedźwiedzka  (sekretariat) lub pedagog sala

408.

2. Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników 

Uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Warunki ubiegania się:

Zgodnie  z  rozwiązaniami  zaproponowanymi  w  programie  w  2015  r.  pomocą  w  formie

dofinansowania  zakupu  podręczników  do  kształcenia  ogólnego,  w  tym  podręczników  do

kształcenia  specjalnego lub podręczników do kształcenia  w zawodach,  dopuszczonych  do

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 uczniów  uczęszczających  w  roku  szkolnym  2015/2016  do  klasy  III  szkoły

podstawowej,  klasy  III  ogólnokształcącej  szkoły  muzycznej  I  stopnia  i  klasy  IV

technikum

 uczniów słabowidzących,

 uczniów niesłyszących,

 uczniów słabosłyszących,

 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,



 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o  którym

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej

dalej  „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i

młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem

klasy  I,  szkół  ponadgimnazjalnych:  zasadniczych  szkół  zawodowych,  liceów

ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół

muzycznych  I  stopnia,  z  wyjątkiem  klas  I,  II  i  IV,  ogólnokształcących  szkół

muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z

wyjątkiem klas I i IV.

Dofinansowanie  zakupu  podręczników  dla  uczniów  uczęszczających  do  liceum

ogólnokształcącego – do kwoty 445 zł.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Termin składania wniosków do dnia 15 września każdego roku.

3. Zasiłek szkolny 

Jest przeznaczony dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

(pożar, kradzież, śmierć rodzica itp.)

Można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale nie później niż 2 miesiące od wystąpienia

zdarzenia losowego.

Wnioski do pobrania i wszystkie informacje można uzyskać w Sekretariacie szkoły

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazujące na wystąpienie tego zdarzenia.

 4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce Zarządu Województwa 

Podlaskiego

Stypendia  przyznawane  są  za  szczególne  osiągnięcia  w  nauce  w  roku  szkolnym

poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się stypendium i w wysokości nie niższej



niż 400 zł miesięcznie, na okres 10 miesięcy. Stypendium jest wypłacane w jednej transzy w

terminie miesiąca od daty przyznania stypendium. 

Stypendium może  otrzymać  osoba zamieszkała  na terenie  województwa podlaskiego oraz

spełniająca łącznie następujące kryteria: 

1) jest: 

a)  uczniem  szkoły  publicznej  lub  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej:

podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, 

b) studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, będąc jednocześnie absolwentem

szkoły ponadgimnazjalnej; 

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego: 

a) w szkole podstawowej co najmniej 5,00, 

b) w gimnazjum co najmniej 4,75, 

c) w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,50, 

albo 

uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w ramach przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych lub humanistycznych lub zawodowo-technicznych (w przypadku szkół 

ponadgimnazjalnych): 

a) w gimnazjum co najmniej 5,00, 

b) w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00; 

3) uzyskała szczególne osiągnięcia edukacyjne: 

a) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu 

międzynarodowym lub krajowym albo, 

b)  jest  laureatem lub  finalistą  przedmiotowego  konkursu,  olimpiady,  turnieju  na  szczeblu

wojewódzkim 

albo, 

c)  jest  laureatem  innych  międzynarodowych  i  ogólnopolskich  konkursów,  olimpiad  lub

turniejów. 

1. Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkół, o których mowa § 7 pkt 1, a w

przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny. 

2.  Wiarygodność  danych zawartych  we wniosku potwierdza  dyrektor  szkoły,  do której  w

poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium. 

3. Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w

roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym  przyznaje  się  stypendium,  należy

złożyć  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,  osobiście

lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15 lipca danego roku. 



4. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3, decyduje data stempla pocztowego. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2015/2016 składa się w terminie do 15

listopada 2016 r. 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/trwa-
nabor-wnioskow-na-stypendia-edukacyjne-za-rok-szkolny-20152016.html 
 

5. Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej Starosty Powiatowego

Wniosek o stypendium dla ucznia  zamieszkującego na stałe na terenie powiatu suwalskiego

może złożyć dyrektor szkoły do Zarządu Powiatu w Suwałkach, po zakończeniu klasyfikacji

semestralnej  i  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej,  w terminach  do  10 września  i  10

marca każdego roku. Stypendium może być przyznane uczniowi po pierwszym semestrze

nauki, spełniającemu łącznie następujące kryteria:

1. posiada średnią ocen z przedmiotów nauczania nie niższą niż 5.0;

2. otrzymał wzorową ocenę ze sprawowania;

3. wykazuje zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz szkoły.

Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 1 semestru w kwocie 250 zł miesięcznie.

6. Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej Starosty Powiatowego

za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek  o  stypendium  dla  ucznia  zamieszkującego  na  stałe  na  terenie  powiatu

suwalskiego może złożyć dyrektor szkoły, rodzice lub opiekunowie prawni, klub sportowy,

związek sportowy  do Zarządu Powiatu w Suwałkach od dnia 10 marca 2015r. Warunkiem

otrzymania  stypendium  jest  osiągnięcie  wysokich  wyników  sportowych  na  szczeblu

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu oraz uzyskanie

średniej  oceny  z  przedmiotów  nauczania  wyższej  lub  równej  4.0  i  wzorowej  oceny  

z zachowania.

Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 5 miesięcy a jego wysokość wynosi 250 zł.

7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży,

której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/trwa-nabor-wnioskow-na-stypendia-edukacyjne-za-rok-szkolny-20152016.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/trwa-nabor-wnioskow-na-stypendia-edukacyjne-za-rok-szkolny-20152016.html


Stypendium Prezesa Rady Ministrów 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. 

Stypendium przyznaje się  jednemu uczniowi danej  szkoły na okres od września do czerwca  

w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza - do 30 listopada,

za okres od września do grudnia, druga - do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi - 258

zł miesięcznie. 

Kandydatów  do  stypendium  typuje  samorząd  uczniowski,  zgodnie  z  trybem

określonym w statucie szkoły. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę

szkoły  (radę  pedagogiczną),  dyrektor  szkoły  przedstawia  kuratorowi  oświaty,  a  kurator

oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów w

terminie do 10 lipca. 

8. Stypendium Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce

lub  sporcie  w  ramach  realizacji  programu  wspierania  rozwoju  uczniów

zdolnych „Zdolny Suwalczanin”

Uczniom  szkół  ponadgimnazjalnych  kończących  się  egzaminem  maturalnym,  za

szczególne osiągnięcia  w nauce lub sporcie uzyskane w ostatniej  klasie, przyznawane jest

stypendium, które wypłaca się jednorazowo.

Stypendium  dla  uczniów  ma  charakter  pomocy  indywidualnej,  realizowanej  

w miesięcznych ratach, których wysokość wynosi  w szkole ponadgimnazjalnej – 250 zł.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznane przez Prezydenta

uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,5,

 jest  laureatem zawodów drugiego stopnia  (okręgowych)  olimpiady  przedmiotowej,

tematycznej,  interdyscyplinarnej  lub  turnieju  organizowanych  zgodnie  z

rozporządzeniem

Stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  w  sporcie  może  być  przyznane  przez  Prezydenta

uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,



 uzyskał  znaczący  wynik  sportowy  tj.  jest  medalistą  zawodów  sportowych  rangi

mistrzowskiej na szczeblu co najmniej makroregionu, organizowanych przez właściwe

związki  sportowe,  w  których  startowało  w  danej  konkurencji/kategorii  minimum

sześciu zawodników.

 uzyskał  ocenę  co  najmniej  bardzo  dobrą  z  zajęć  wychowania  fizycznego  w roku

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium

 jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum,

 Wnioski  na  stypendium  z  szczególne  osiągnięcia  w  sporcie  uczniom  szkół

ponadgimnazjalnych składają kluby sportowe (uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach

w  sprawie  określania  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzaju  i

wysokości stypendiów sportowych w Mieście Suwałki).

Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Niedźwiedzka  (sekretariat) 

lub pedagog Małgorzata Tomczak (sala 408)
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