Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Działając na podstawie 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. Nr
106, poz. 890 ze zm.) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww.
stypendium zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2019 r. poz. 1481 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.
Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami
zamieszczonymi poniżej.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok
szkolny, zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym
2020/2021 będą uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydatami do stypendium Prezesa Rady
Ministrów mogą być uczniowie szkół ww. szkół, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali
wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h
ustawy o systemie oświaty.
W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:
•

•

otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa
niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w
danej szkole średnią ocen,
wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej
dobre.

W związku z zakończeniem, w bieżącym roku szkolnym, rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 26 czerwca 2020 r. proszę, by samorządy uczniowskie lub komisje, o
których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada
szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski w terminie do 24 czerwca br.
Każda szkoła dla młodzieży, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół,
ma prawo wytypowania jednego kandydata. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek
(Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym.

