Drodzy Uczniowie
Mam nadzieję, że po udanych wakacjach dobrze rozpoczynacie nowy rok szkolny.
Liczę, że zdobywając wiedzę i umiejętności zbliżycie się do wymarzonego kierunku studiów
i powalczycie przy okazji o stypendia lub weźmiecie udział w konkursie.
1. Stypendium szkolne – przyznawane na koniec każdego semestru
Aby się do niego zakwalifikować należy otrzymać ocenę dobrą z zachowania i średnią ocen
4,75 w przypadku stypendium za osiągnięcia w nauce, w przypadku stypendium sportowego
wymagana jest średnia 4,5 zachowanie dobre i osiągnięcia sportowe.
Na wniosku należy również wypisać wszelkie osiągnięcia i dodatkową działalność z tego
semestru (wolontariat, działalność artystyczną i inną pozaszkolną) i poprosić wychowawcę
o napisanie krótkiej opinii.
Termin i miejsce składania wniosku: Wniosek do stypendium szkolnego można pobrać
po klasyfikacji w gabinecie pedagogiczno/psychologicznym i wypełniony zwrócić tam
bezpośrednio lub przez wychowawcę.
2. Program Stypendialny SAPERE AUSO - dla uczniów i studentów szczególnie
uzdolnionych w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej oraz uczniów
i studentów niepełnosprawnych.
Wnioski stypendialne należy rejestrować i składać poprzez formularz on-line, znajdujący się
na stronie www.sapereauso.org, a następnie wniosek wydrukować, podpisać, dołączyć
niezbędne załączniki i złożyć lub wysłać przesyłką pocztową, kurierską w wyznaczonym
terminie do Biura Fundacji.
Termin i miejsce składania wniosku: uczniowie – do 30.09.2013 r.
SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna, Rynek Kleparski 13/8,
31-150 Kraków
3. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych –
stypendium, w którym we wniosku wypełnia się m.in. „Osiągnięcia edukacyjne”
oraz „Indywidualny Plan Rozwoju” przy pomocy nauczyciela, który zostaje opiekunem
dydaktycznym ucznia. Opiekun pomaga w realizowaniu IPR, monitoruje jego osiągnięcia
edukacyjne przez okres otrzymywania stypendium, a także składanie sprawozdań:
półrocznego i rocznego z realizacji IPR.
Termin i miejsce składania wniosku: na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmowane w dniach
9.09.2013 r. – 4.10.2013 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
przy ul. Kordylewskiego 11 (VII piętro, pokój 708 lub 709), pon.-pt. 7.30 -16.00.
Szczegółowe
informacje
o
projekcie
znajdziecie
na
stronie
internetowej
www.stypendia.mcp.malopolska.pl
4. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – pomaga w rozwoju wybitnych uzdolnieniach
poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując
sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych
uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty
badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy,
wakacyjne staże badawcze; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań

służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach
międzynarodowych, w obozach języków obcych.
W wyjątkowych przypadkach udziela również stypendium celowego w formie
pieniężnej.
Termin i miejsce składania wniosku: powinny wpłynąć do 15 czerwca. Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa
Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio
zainteresowanego. W przypadku uzdolnień plastycznych i muzycznych należy przedłożyć
również prace/wyniki konkursów i przesłuchań. Po objęciu opieką Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci należy napisać szczegółowe sprawozdanie.
Więcej na stronie www.fundusz.org.pl
5. Stypendium Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów - działa
pod patronatem Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu kierowane jest do uzdolnionych absolwentów, z osiągnięciami
i z trudną sytuacją finansową. Wymagane są również rekomendacje (szkoły,
stowarzyszeń, nauczycieli itp.)
Termin i miejsce składania wniosku: koniec roku szkolnego, stypendium przyznawane jest
na
dla
osób
podejmujących
studia.
Więcej
na
stronie
internetowej
http://www.mdsm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=95&lan
g=pl
6. Stypendium ministra Edukacji
O stypendium przyznawane przez ministra Edukacji mogą walczyć uczniowie, którzy:
- są laureatami międzynarodowej olimpiady
- są laureatami lub finalistami przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich
- są laureatami konkursu na pracę naukową zorganizowanego przez instytucję naukową
- uzyskują najwyższe wyniki w nauce w szkole ponadgimnazjalnej
- uzyskują wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
Stypendium ministra Edukacji ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 tys. zł.
Wniosek o przyznanie stypendium ministra przedstawia kuratorowi oświaty rada
pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium. Kurator oświaty,
przedstawia ministrowi Edukacji wnioski o przyznanie stypendium wraz z własną opinią.
7. Stypendium premiera
Stypendium prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły,
która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróżnieniem a ponadto najwyższą
średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie (reszta ocen musi być
co najmniej dobra).To stypendium może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły. Wynosi
ono 258 zł. miesięcznie.

8. Stypendium ministra kultury
Stypendium ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego możesz otrzymać, jeśli jesteś
uczniem szkoły artystycznej, uzyskałeś bardzo dobrą średnią ocen lub jesteś laureatem
międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. Wniosek o przyznanie
stypendium ministra kultury przedstawia ministrowi dyrektor szkoły artystycznej, której
uczniem jest kandydat do stypendium. Stypendium to wypłacane jest jednorazowo.
Stypendia unijne
Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uzdolnieni matematycznie,
w kierunkach przyrodniczych albo technicznych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia
edukację, mogą starać się o tzw. stypendium unijne. Jest to wsparcie wypłacane w ramach
programu operacyjnego „Kapitał ludzki" z Europejskiego Funduszu Społecznego,
poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium ustalają poszczególne urzędy
marszałkowskie.
9. II edycja Stypendiów Akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzionia
Organizator Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzionia
Zasięg zasięg ogólnopolski
Grupa docelowa Uczniowie, Studenci
Typ stypendium Naukowo-socjalne
Termin składania wniosków 2013-09-14
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ogłasza II EDYCJĘ PROGRAMU
STYPENDIÓW AKADEMICKICH
W roku akademickim 2013/2014 oferujemy 300 stypendiów po 528 zł miesięcznie,
które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełniasz następujące warunki:






Jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni
Jesteś maturzystą 2012 lub 2013 rok
W tym roku zostałeś po raz pierwszy przyjęty na polską uczelnię wyższą
Dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekroczył w 2012r. 926 zł
Mieszkasz na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców

W programie tym nie ma ograniczeń, co do kierunków studiów.
Wniosek o stypendium należy złożyć drogą elektroniczna on-line.
Formularz wniosku będzie aktywny na stronie internetowej Fundacji.
Termin przekazania Fundacji potwierdzonych wniosków upływa 14 września 2013r.
o godz. 16.00.
Szczegóły w Regulaminie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na stronie internetowej
www.fejj.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.fejj.pl

Kontakt: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa
styp.1rok@fejj.pl
www.fejj.pl
http://mojestypendium.pl/id,11782,stypendium.html
10. Indeks marzeń 2013 - Stypendium dla niepełnosprawnych maturzystów
Organizator Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko
Zasięg zasięg ogólnopolski
Grupa docelowa Uczniowie, Absolwenci
Typ stypendium Naukowo-socjalne
Termin składania wniosków 2013-09-15
Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko ogłasza II edycję konkursu "Indeks marzeń"
adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji
materialnej porzucili marzenia o studiach. Zgłoszenia można wysyłać do 15 września.
Do II edycji konkursu mogą zgłaszać się maturzyści z lat 2011-2013, którzy przedstawią:






aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
wynik egzaminu maturalnego,
zaświadczenie o przyjęciu na studia
oraz list motywacyjny.

O tym kto otrzyma stypendium zadecyduje wynik egzaminu maturalnego, oraz list
motywacyjny, który przekona jury, że to właśnie ten maturzysta powinien otrzymać „Indeks
Marzeń”. Dziewięcioro zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości 1 000 zł brutto na
miesiąc. Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy katarzynabak@mimowszystko.org lub drogą
pocztową na adres siedziby fundacji:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
Zarówno w tytule wiadomości mailowej jak i na kopercie listu powinien znaleźć się dopisek
„Konkurs akademii Odnalezionych Nadziei”.
Informacja pochodzi ze strony www.mimowszystko.org.
Kontakt: Fundacja Anny Dymnej
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
katarzynabak@mimowszystko.org
www.mimowszystko.org
tel. 12 422 69 03

http://mojestypendium.pl/id,11892,stypendium.html

11. Interaktywny produkt IT - konkurs
Organizator Akademia Morska w Szczecinie
Zasięg zasięg ogólnopolski
Grupa docelowa Uczniowie
Typ stypendium Naukowy
Termin składania wniosków 2013-09-30
Termin rozstrzygnięcia 2013-11-30
Uczysz się w szkole ponadgimnazjalnej i jesteś pasjonatem, hobbystą, twórcą, początkującym
lub zaawansowanym programistą, grafikiem, pomysłodawcą rozwiązań informatycznych?
Uwielbiasz nowe technologie? „Bawisz się” w wirtualnym świecie nie od dziś, przyszły Ci do
głowy nowe pomysły i chciałbyś się nimi pochwalić przed szerszą publicznością?
A może uważasz, że są lepsi od Ciebie, że jeszcze nie pora … nic bardziej błędnego! Oto
konkurs dla Ciebie!
Zaprojektuj dowolne rozwiązanie z wykorzystaniem nowych technologii, np.:







stronę www,
grafikę,
animację,
grę,
aplikację,
prezentację,

i… cokolwiek tylko Ci przyjdzie do głowy i pokaż nam!
Masz ochotę dołączyć do polskiej „doliny krzemowej”? A może marzy Ci się praca w
zagranicznych korporacjach IT… ? Dzięki udziałowi w konkursie zostaniesz zauważony!
Przyszli pracodawcy sami przyjdą do Ciebie. Możesz także liczyć na uznanie Swoich
przyszłych wykładowców informatyki. Autorzy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac
przyjmowani będą na kierunek studiów Informatyka prowadzony na Akademii Morskiej w
Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu maturalnego.
Informację pochodzą ze strony: www.informatyka.am.szczecin.pl

Kontakt: Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
ipit@am.szczecin.pl
www.informatyka.am.szczecin.pl
http://mojestypendium.pl/id,11719,stypendium.html

12. Stypendium dla maturzystów Indeks Start2Star
Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, to
program stypendialny dla wyjątkowych maturzystów, dzięki któremu każdego roku
dwudziestu studentów z całej Polski otrzymuje co miesiąc stypendium – przez cały okres
studiów – 1300 zł brutto miesięcznie. Żeby zostać stypendystą należy spełnić następujące
warunki:
- dobre wyniki w nauce, w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia ocen
powyżej 4,0
- aktywność naukowa, społeczna, przedsiębiorczość bądź zaangażowanie w wolontariat
- należy wykazać, że miesięczny dochód w rodzinie kandydata (w ciągu dwóch ostatnich lat
podatkowych) nie przekroczył 1000 zł na osobę.
- warunkiem otrzymywania stypendium przez cały okres studiów jest utrzymanie średniej
ocen na poziomie przynajmniej 4,0 oraz zobowiązanie do przepracowania po studiach
przynajmniej 5 lat w Polsce
- co najmniej jedna rekomendacja (od nauczyciela pedagoga lub dyrektora).
1 etap – Zarejestrowanie się na stronie internetowej www.paga.org.pl i wypełnienie
formularza zgłoszeniowego wraz z esejem i opisem działalności.
2 etap - Komisja wyłoni 60 osób, które zaproszone będą na rozmowę kwalifikacyjną.
Rozmowy odbędą się w Warszawie. Aktualny terminarz znajduje się na stronie
www.paga.org.pl.

Nie ma znaczenia jaki kierunek bądź w jakim trybie odbywają się studia - ważne jest tylko,
by uczelnia znajdowała się na terenie kraju. Stypendium można przeznaczyć na czynsz
za mieszkanie czy zakup książek, ale także na
rozwijanie pasji i umiejętności
oraz
inwestowanie
w
swój
rozwój
zawodowy
czy
kulturalny.
http://start2star.pl/pl/o_stypendium/

Wszelkie informacje można uzyskać w gabinecie pedagogiczno – psychologicznym.
Chętnie służymy pomocą w wypełnianiu wniosków i sporządzaniu rekomendacji –
ZAPRASZAMY 

Justyna Mroczek

