
STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW LICEUM 

STYPENDIUM I NAGRODA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA 
(wypis z uchwały nr 107/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r.) 

Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na 
terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się 
stypendium, spełnił jednocześnie warunki: 

 odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego; 
 uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 
 5,0 w szkole podstawowej, 
 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, 
 co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, zwana dalej nagrodą, może być przyznana w roku 
szkolnym uczniowi uczęszczającemu do klasy programowo najwyższej w szkole 
ponadgimnazjalnej lub szkole ponadpodstawowej, który spełnił jednocześnie warunki: 

 odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem 
sukcesów w konkursach artystycznych oraz w zawodach sportowych; 

 uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania oraz z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,00. 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane są na wniosek 
dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym: 

 za który przyznaje się nagrodę; 
 poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium. 

Szczegółowe informacje:  https://www.torun.pl/pl/stypendia-i-nagrody-w-nowej-
odslonie oraz https://www.torun.pl/pl/torunpl/nauka/programy-stypendialne-dla-uczniow 

https://www.torun.pl/pl/nagrody-dla-uczniow-nabor-wnioskow-0 

STYPENDIUM STAROSTY POWIATU TORUŃSKIEGO 

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy będący mieszkańcem 
powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz 
powiat jest organem prowadzącym. Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie 
następujących kryteriów: 

 średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85, 
 co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, 
 co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie, 
 brak ocen dopuszczających. 



Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych 
kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem. 

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 lipca- Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4. 

Szczegółowe informacje: Powiat Toruński (powiattorunski.pl) 

STYPENIUM PRYMUS POMORZA I KUJAW 

 Stypendium przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria: 
otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectw 
o ukończenia szkoły; 

 uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 
lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych, 

 uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo 
dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 
matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, 

 uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Szczegółowe informacje: : https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/ 

STYPENDIUM HUMANIŚCI NA START 

Stypendium będzie przyznawane tym uczniom, którzy spełniają poniżej wymienione kryteria: 

 w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał 
promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły; 

 uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i 
historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z 
poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 
zaokrągleń; 

 uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających 
nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie 
nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata lub finalisty lub 
wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu; 

 uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Szczegółowe informacje: https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl/ 

 


