
Stypendia. 
a. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie(wnioski w urzędach gmin miejskich i 
wiejskich w zależności od miejsca zamieszkania). 

b. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się 
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku(wnioski w urzędach gmin miejskich i wiejskich w zależności od 
miejsca zamieszkania). 

c. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen (przynajmniej 4,75) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a 
stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
przynajmniej 3 miejsce w finałach mistrzostw wojewódzkich organizowanych wyłącznie 
przez związki sportowe i inne organizacje sportowe zarejestrowane w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 
poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
wychowawca klasy składa do 25 września oraz 25 marca każdego roku -  do komisji 
stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

d. Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” – 
wnioski do 25 czerwca 2023 roku. Celem PSPK jest wspieranie edukacji uzdolnionych 
uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i gimnazjów 
prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 

e. 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. 

f. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
g. Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko 

Wójt Gminy Kłodzko ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza 
Ciechowskiego na  dany rok szkolny i akademicki. Stypendium przyznawane jest w dwóch 
kategoriach: za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. 
Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy 
składać w terminie do 15 września 2022 roku w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 
8a). 
Decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nie 
przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, 1260 zł brutto. 
Uprawnieni do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są: 
Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby 
sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z 
wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.  
Wszelkich informacji na temat stypendium udziela przewodnicząca kapituły stypendialnej 
pani Mariola Huzar (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko), telefonicznie pod 
numerem 74 8689 207.  
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę 
internetową www.gmina.klodzko.pl, zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego, gdzie 
znajduje się regulamin programu stypendialnego wraz z formularzem wniosku do 
pobrania.  

Zaglądajcie Państwo proszę na  http://www.mojestypendium.pl 
 
 
 
 
 


