
Szanowni Państwo Dyrektorzy!   

 

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890, z późn. zm.), uprzejmie proszę  

o przedstawienie kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania.  

Wniosek o przyznanie ww. stypendium powinien dotyczyć ucznia szkoły publicznej lub 

niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz 

szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał wybitne osiągnięcia 

edukacyjne, a w szczególności: 

1) jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

2) jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową 

lub stowarzyszenie naukowe; 

3) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce 

według indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie 

postanowień regulaminu studiów  dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie 

uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; 

5) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym. 

Uprzejmie proszę o przekazywanie propozycji kandydatów do stypendium ministra 

właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza 

umieszczonego na stronie https://edu.kuratorium.wroclaw.pl oraz w wersji papierowej 

(wydruk wypełnionego wniosku wraz z załącznikami), w terminie: 

1) do dnia 24 czerwca 2022 r. – w przypadku uczniów kończących szkołę podstawową; 

2) do dnia 10 lipca 2022 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas. 

Do wniosku przesłanego w formie papierowej należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

osiągnięcia kandydata do stypendium. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez 

odpowiednie polskie związki sportowe. Proszę również o informację, czy sportowiec jest 

obecnie członkiem kadry narodowej. 

Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się  

st. wizytator Justyna Madejska: tel. 71 340 60 50, e-mail: jmadejska@kowroc.pl 
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