
STYPENDIA DLA UCZNIÓW I TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 

 

Informujemy, że trwają nabory do programów stypendialnych skierowanych do młodzieży 

uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki  

w nauczaniu i mają sukcesy na poziomie co najmniej wojewódzkim mogą ubiegać się  

o uzyskanie takiego stypendium. Poniżej informacje o aktualnie trwających naborach do 

programów stypendialnych:  

 

1. Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów  

Stypendium na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, 

pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu 

maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów oraz spełniają jeden z czterech warunków: 

 pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub 

 są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, lub 

 pochodzą z wielodzietnej rodziny, lub 

 są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub 

 zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach 

pozarządowe organizacje lokalne.  

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych 

ratach. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XV edycji Programy Stypendiów Pomostowych 

oraz do składania wniosków o rekomendację. 

Więcej informacji  na stronie LGD i Programu: www.lgdnisko.pl oraz  

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/  

 

 

2. Stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży z terenu 

województwa podkarpackiego "Nie zagubić talentu"  

Stypendium lub jednorazowa nagroda przeznaczona jest do uczniów, którzy:  

a) posiadają szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za poprzedni rok 

szkolny (2015/2016) lub 

b) posiadają wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok 

szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub  

http://www.lgdnisko.pl/


c) w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej 

olimpiady 

 

3. Stypendia Fundacji Efekt Motyla  

Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, i jest przeznaczone dla osób najbardziej 

uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.  

 

4. Stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:  

Stypendia skierowane do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych posiadający 

osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych 

powiązanych z zawodem  

 

5. Stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcących 

w zakresie ogólnym:  

Stypendia skierowane do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o kształceniu ogólnym  

posiadający osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych lub matematyki  

 

 

Uczniów zainteresowanych ubieganiem się o wyżej wymienione 

stypendia prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły! 

 


