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I. Co należy zrobić?  

 

Dyrektorzy szkół publicznych dla młodzieży lub niepublicznych szkół o uprawnieniach 

szkoły publicznej dla młodzieży przeprowadzają procedury typowania kandydatów do 

stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na kolejny rok 

szkolny 

na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w mijającym (kończącym się) roku szkolnym. 

Kandydatami do ww. stypendium mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży 

lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w 

bieżącym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza 

wyszczególnione 

w artykule 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zmianami).  

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej 

i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Mazowieckiemu 

Kuratorowi Oświaty „Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym…”. Stypendystami mogą 

zostać także uczniowie, którzy w danym roku szkolnym, ukończyli szkołę 

ponadgimnazjalną.  

              

II. Wymagane dokumenty  

 

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie, lub do danej Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Warszawie, należy przesłać 2 egzemplarze wniosków (w tym jeden podpisany 

przez dyrektora i z pieczątką szkoły, drugi natomiast bez pieczątki i podpisu) dla każdego 
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kandydata do tego stypendium. Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów 

i innych dokumentów (w dwóch egzemplarzach) potwierdzających osiągnięcia kandydatów 

w danym roku szkolnym. W przypadku uczniów, którzy ukończyli  szkołę ponadgimnazjalną 

w bieżącym roku szkolnym, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (także 

w dwóch egzemplarzach) dotyczą ostatniego roku trwania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

W każdym roku szkolnym Mazowiecki Kurator Oświaty umieszcza na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl pismo informacyjne 

w tej sprawie, w którym określa zasady i terminy składania wniosków oraz wzór wniosku 

o przyznanie Stypendium na dany rok szkolny. 

 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 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), wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania zawiera w szczególności: 

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata do stypendium, 

2) informację o spełnieniu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających 

przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90i ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

 

 

III. Realizacja  

 

Mazowiecki Kurator Oświaty sprawdza zgodność otrzymanych wniosków  z warunkami 

określonymi w art. 90i ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, dokonuje 

analizy poprawności wniosków pod względem merytorycznym i formalnym oraz sporządza 

listę kandydatów do stypendium dołączając własną opinię. W wyznaczonym terminie, 

Mazowiecki Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiorczą listę 

kandydatów wraz z opiniami i całym kompletem dokumentów.  

 

IV. Opłaty  
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Wnioskodawca reprezentujący daną szkołę (dyrektor) – nie ponosi opłat. 

 

  

V. Przysługujące prawa  

 

Ustawa nie przewiduje trybu odwoławczego. 

 

VI. Podstawa prawna  

 

• Artykuł 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zmianami). 

• Rozporządzenie 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). 
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