
STYPENDIA DLA UCZNIÓW 

I.  Stypendia szkolne  

1. Stypendium Starosty Pułtuskiego  

O stypendium Starosty Pułtuskiego mogą ubiegać się uczniowie Technikum Nr 2                         

i Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i bardzo dobre zachowanie.  

Stypendium może być przyznawane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki. Przyznawane 

jest dwa razy w roku kalendarzowym, po okresach objętych klasyfikacją. Dyrektor składa 

wnioski w terminach: do 15 lutego za pierwsze półrocze, do 15 września za rok szkolny.  

2. Stypendia sportowe 

O stypendium sportowe mogą ubiegać się uczniowie Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I 

Stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

krajowym lub co najmniej wojewódzkim lub osiągnął wysokie wyniki sportowe w systemie 

rozgrywek organizowanych przez związki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.  

O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej                  

niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w szkole.  

Uczeń jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:  

 Dokument potwierdzający, że uczeń jest zawodnikiem i członkiem klubu 

 Uwierzytelnione przez klub kopie dokumentów potwierdzających konkretne 

osiągnięcia sportowe kandydata w okresie, za który może zostać przyznane stypendium 

 Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie powiatu pułtuskiego 

 Pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przekazanie środków na wskazany 

we wniosku rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego stypendysty). 

Dyrektor składa wnioski  do 31 stycznia i do 30 czerwca każdego roku. 

 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

O stypendium Prezesa Rady Ministrów może ubiegać się uczeń Technikum nr 2  po szkole 

podstawowej i uczeń Technikum Nr 2 po gimnazjum, który otrzymał promocję                                   

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen oraz wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe 

wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre. Samorząd uczniowski 

przedstawia radzie pedagogicznej wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 



do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym. Dyrektor 

szkoły do 10 lipca  przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek. Wniosek nie może 

być dłuższy niż 1 strona. 

 

II. Stypendia zawodowe  

1. O stypendium zawodowe mogą ubiegać się uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I 

Stopnia, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce.  Dodatkowo premiowane będą 

osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach. 

Stypendia przyznawane są zgodnie z odrębnym regulaminem projektu „Mazowsze – 

stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  

 

POMOC MATERIALNA 

1. „Wyprawka szkolna”  

O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych może ubiegać się w każdym roku 

szkolnym uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek 

powinien zostać złożony przez rodzica do dyrektora szkoły w terminie do 15 września.  

 

 


