
Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska 

 

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły 
podstawowej szkół publicznych i niepublicznych, uczącym się na terenie Gminy Miasta Gdańska, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest w pięciu kategoriach uczniom i absolwentom spełniającym kryteria regulaminowe. 

3. Uczniowie oraz absolwenci mogą wnioskować o przyznanie stypendium tylko w jednej wybranej kategorii – I, II , III, IV (kategoria sportowa) 

lub V (wybitnych talentów).  Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku dla jednego ucznia. 

4. Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej z pięciu kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, wymaganej  

dla danej kategorii średniej ocen oraz aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat. 

5. Osiągnięcia uczniów powinny być udokumentowane dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami, których skany w wersji elektronicznej 

rodzic lub uczeń pełnoletni przesyła do sekretariatu szkoły (przepisy COVID-19) 

6. w przypadku kategorii V uczeń/uczennica przygotowuje prezentację multimedialną, którą przesyła do sekretariatu szkoły . 

7. w KATEGORII V (wybitnych talentów) szkoła może złożyć wniosek: 

a) dla jednego wybranego ucznia danej szkoły liczącej do 500 uczniów, 

b) dla dwóch wybranych uczniów danej szkoły liczącej od 501 do 1000 uczniów 

8. Ocenie osiągnięć ucznia przez Komisję stypendialną podlegają wyłącznie olimpiady, konkursy oraz turnieje w których udział nie jest 

uwarunkowany wniesieniem opłaty przez uczestników. Zapis ten nie dotyczy kategorii IV sportowej. 

9. w KATEGORII I nagrodzonych może zostać pięciu najlepszych maturzystów, którzy otrzymali najwyższy wynik punktowy z oceny 

merytorycznej dokonanej przez Komisję. 
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KATEGORIA I 
Dla absolwentów szkoły 

ponadpodstawowej z terenu 
Gminy Miasta Gdańsk 

KATEGORIA II KATEGORIA III KATEGORIA IV 
SPORTOWA 

KATEGORIA V 
WYBITNYCH TALENTÓW 

Uczeń ma: 
1) osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  
WOLONTARIAT 

2) BARDZO DOBRĄ  
OCENĘ ZACHOWANIA 

 
3) najwyższy średni wynik 
procentowy w danej szkole  
z części obowiązkowej  
i jednego przedmiotu 
dodatkowego liczony łącznie 
 
4)oraz spełnia jeden  
z warunków: 

• Jest laureatem/finalistą 
olimpiady na szczeblu 
międzynarodowym  
lub ogólnopolskim. 

• Osiągnął I, II lub III miejsce 
w konkursie/ turnieju 
międzynarodowym lub 
ogólnopolskim. 

• Jest zwycięzcą tj. 
 osiągną I miejsce  
w konkursie/turnieju  
wojewódzkim. 

 

Uczeń ma: 
1) osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  
WOLONTARIAT 

2) BARDZO DOBRĄ  
OCENĘ ZACHOWANIA 

3) średnią ocen co najmniej  
5,0 dla szkół podstawowych  
4,8 dla szkół 
ponadpodstawowych 
 oraz spełnia jeden  
z warunków: 

• Jest laureatem/finalistą 
olimpiady na szczeblu 
międzynarodowym  
lub ogólnopolskim. 

• osiągną I, II, III miejsce  
w konkursie/ turnieju 
(innym niż sportowe) na 
szczeblu 
międzynarodowym  
lub ogólnopolskim. 

• uczniowie niepełnosprawni -
osiągnięcie I, II, III miejsca  
w konkursie/ turnieju na 
szczeblu międzynarodowym  
lub ogólnopolskim. 

 lub wyróżnienia. 

Uczeń ma: 
1) osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  
WOLONTARIAT 
2)  BARDZO DOBRĄ  
OCENĘ ZACHOWANIA 
3) średnią ocen co najmniej 
5,0 dla szkół podstawowych  
4,8 dla szkół 
ponadpodstawowych 
oraz spełnia jeden  
z warunków: 

• Jest laureatem/finalistą 
olimpiady na szczeblu 
wojewódzkim. 

• osiągną I, II, III miejsce  
w konkursie/ turnieju 
(innym niż sportowe) na 
szczeblu wojewódzkim  

• jest laureatem konkursu 
wojewódzkiego 
przedmiotowego 
organizowanego przez 
Pomorskie Kuratorium 
Oświaty. 

• uczniowie niepełnosprawni -
osiągnięcie I, II, III miejsca  
w konkursie/ turnieju  

na szczeblu wojewódzkim 
 lub wyróżnienia. 

Uczeń ma: 
1) osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  
WOLONTARIAT 

2) BARDZO DOBRĄ  
OCENĘ ZACHOWANIA 

3)  średnią ocen co najmniej  
4,5  dla szkół podstawowych  
oraz dla szkół 
ponadpodstawowych 
 

4) oraz spełnia jeden  
z warunków: 

• zajął 1-8 miejsca  
na szczeblu 
międzynarodowym 

• zajął miejsce od 1 do 4  
w Mistrzostwach Polski w 
dyscyplinach i konkurencjach 
zaliczanych do punktacji 
systemu sportu 
młodzieżowego zgodnie  
z wytycznymi Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, 
• zajął miejsce od 1-4 w 

Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych 

Uczeń ma: 
1) osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  
WOLONTARIAT 

2) BARDZO DOBRĄ  
OCENĘ ZACHOWANIA 

Stypendium może otrzymać 
uczeń wskazany przez 
Dyrektora szkoły osiągający 
spektakularne osiągnięcia  
w dziedzinie swoich 
zainteresowań. 
 
Do wniosku należy dołączyć 
przygotowaną przez ucznia 
prezentację multimedialną 
przedstawiającą osiągnięcia 
ucznia w danej dziedzinie w 
formie pliku o rozmiarze 
max. 10 MB. Nie dołączenie 
prezentacji skutkuje tym,  
że wniosek nie zostanie 
rozpatrzony 
Stypendium w kategorii V 
jeden uczeń może otrzymać 
tylko raz w całym okresie 
nauki. 
Stypendium przeznaczone jest  
na pokrycie wydatków związanych 
z realizacją ind. prog. rozwoju 



Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska 

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
 

do 30 czerwca każdego roku 
wtorek  

Termin składania do szkoły wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium przez 
rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego  
(zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska) 

 

do 28 czerwca 2020  Składanie wniosków przez wychowawców klas  
(przesyłanie w wersji elektronicznej do koordynatora p. Anity Fabryckiej  
 

29 czerwca 2020 Prezentacja i zatwierdzenie listy kandydatów do jednorazowego stypendium PMG  
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
 

30 czerwca 2020 Dodatkowe posiedzenie Rady Pedagogicznej tylko w przypadku, jeśli rodzic złoży wniosek o stypendium 
PMG w dniu 30 czerwca. 
 

do 20 lipca 2020  
poniedziałek 

Termin wprowadzenia danych z wniosków przez szkołę do systemu elektronicznego  
i uzyskanie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia o złożeniu wniosku 
 

od 21 lipca 2020 Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosków w Wydziale Rozwoju Społecznego przez Komisję stypendialną  
 

10 dni po terminie ogłoszenia 

wyników egzaminu maturalnego  
(do 11 sierpnia 2020- wyniki 
matur) 
do 21 sierpnia 2020- wnioski 
stypendialne 

 
Stypendium dla najlepszego maturzysty (KATEGORIA I)  
szczegółowe wymagania w uchwale RMG 

  


