
 
Termin składania wniosków 
 
Dla kogo 
 
 
 
 
Na jak długo 
 
 
 
Kryteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W jakiej kwocie 
 
 
Kiedy wypłacane 
 
 
Kto wnioskuje 
 
 
 
Inne 
 

Stypendium socjalne 
 
Do 15 września/października 

Uczeń szkoły/słuchacz 
kolegium zamieszkały na 
terenie Gminy Żukowo 
 
 
Nie dłużej niż 9/10 m-cy i nie 
krócej niż 1 m-c od września 
do czerwca 
 
- Dochód nie może 
przekroczyć 514 zł/os. netto 
- W szczególności gdy w 
rodzinie występuje: 
bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, alkoholizm 
lub narkomania, nienależyte 
wypełnianie funkcji 
opiekuńczo-rodzicielskich, 
zdarzenie losowe, rodzina 
niepełna  
 
 
Nie mniej niż 80% z 130zł na 
miesiąc, czyli 104zł 

Listopad, Luty, Maj lub inne 
 
 
Dyrektor szkoły, rodzic lub 
pełnoletni uczeń 

 
1ha przeliczeniowy to 288zł 
dochodu 

Stypendium naukowe 
 
Do 20 lipca 
 
Uczeń kl. Od III do VI szkoły 
podstawowej, uczeń 
gimnazjum lub 
ponadgimnazjalnej 
 
10 miesięcy od września do 
czerwca 
 
 
- Laureaci konkursów, 
olimpiad przedmiotowych 
powiatowych (I miejsce) i 
średnia 5,2 
- Laureaci konkursów, 
olimpiad przedmiotowych 
lub finaliści na wojewódzkich 
lub wyższych ze średnią 5,0 
- Posiadają publikacje, 
współpracują z org. 
naukowymi, wygrali inne 
konkursy 
(średnia nie dotyczy uczniów 
klas III SP)  
 
Brak wyznaczonej kwoty 
 
 
W październiku i lutym lub 
jednorazowo 
 
Dyrektor szkoły, 
wychowawca, rodzic, 
pełnoletni uczeń, org. 
społeczna lub samorządowa 
 

Stypendium artystyczne 
 
Do 15 lipca 
 
Uczeń kl. Od IV szkoły 
podstawowej, uczeń 
gimnazjum lub 
ponadgimnazjalnej 
 
10 miesięcy od września do 
czerwca 
 
 
- Osiągnięcia w dziedzinach 
sztuk plastycznych, muzyki, 
tańca, śpiewu, teatru, filmu i 
literatury indywidualnie na 
szczeblach 
międzynarodowych, 
krajowych, wojewódzkich i 
regionalnych, a dla 
zespołowych tylko na 
szczeblu międzynarodowym 
 
 
 
 
 
Brak wyznaczonej kwoty 
 
 
W listopadzie i lutym lub 
jednorazowo 
 
Dyrektor szkoły, 
stowarzyszenie twórców lub 
inny podmiot edukacyjny 
artystycznie, rodzic lub 
pełnoletni uczeń 

Stypendium sportowe 
 
Do 20 lipca 
 
Dla osób fizycznych 
osiągających wysokie wyniki 
we współzawodnictwie 
sportowym 
 
10 miesięcy od września do 
czerwca 
 
 
Indywidualnie: - I miejsce w 
powiatowych zawodach w co 
najmniej dwóch dyscyplinach 

- I-III miejsca w ogólnopolskich 
zawodach lub wygranie woj. 
eliminacji 
- powołani do kadry narodowej 
Zespołowo: - I-III miejsce w 
ogólnopolskich zawodach lub 
wygrana w eliminacjach woj. 
- posiadają klasę mistrzowską 
międzynarodową lub 
mistrzowską lub klasę pierwszą 
w olimpijskich dyscyplinach 
 
60-80-100 zł 
 
 
Brak daty, przypuszczalnie 
grudzień i czerwiec 
 
Dyrektor szkoły, wychowawca 
klasy, org. społeczne, klub 
sportowy z gminy Żukowo, 
rodzic lub pełnoletni 
zainteresowany 


