
Szanowni Państwo Dyrektorzy 

szkół kształcących w formie dziennej umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 

  

Nawiązując do postanowień art. 90h 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. nr 106, poz. 890 z późn. zm.), informuję o konieczności 

przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów 

na rok szkolny 2022/2023,  na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022. 

Proszę Państwa Dyrektorów o podjęcie – zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty 

oraz § 2 ust. 1- 5 ww. rozporządzenia –  prac mających na celu wytypowanie kandydatów 

do stypendium Prezesa Rady Ministrów, tj. umożliwienie samorządom uczniowskim, a jeżeli 

nie zostały utworzone – komisjom uczniowskim, by przedstawiły sporządzone przez siebie 

wnioski o przyznanie ww. stypendium radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana 

– radzie pedagogicznej, w terminie do 24 czerwca 2022 r.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem 

wnioski powinny dotyczyć kandydatów będących w roku szkolnym 2022/2023 uczniami 

szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości. 

Zgodnie z art. 90 h ww. ustawy stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się 

uczniowi, który: 

1) otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole 

średnią ocen (proszę wpisać uzasadnienie, np.: uczeń otrzymał promocję  

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen); 

lub 

2) wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując  

w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej 

dobre (proszę wpisać uzasadnienie). 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku 

liceum ogólnokształcącego stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane 

jednemu uczniowi. 

Natomiast w technikum, w którym są prowadzone klasy czteroletniego technikum dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie 

przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi pięcioletniego technikum i jednemu 

uczniowi klasy czteroletniego technikum. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku 

do uczniów szkoły branżowej II stopnia. 

Uprzejmie proszę o przekazanie propozycji jednego kandydata (liceum 

ogólnokształcące)/ dwóch kandydatów (technikum, szkoła branżowa II stopnia) w formie 

elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie 

https://edu.kuratorium.wroclaw.pl oraz w wersji papierowej w terminie do 10 lipca 2022 r.  

Szkoły, które nie wytypują kandydata lub kandydatów, są zobowiązane przesłać  

w wyżej wymienionym terminie informację o przyczynach takiej decyzji (wzór informacji 

pod wskazanym adresem strony internetowej). 

https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/


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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