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NAZWA PROCEDURY 

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA UCZNIÓW 

               
                Podstawa prawna: 

− art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
− uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego poz. 2895). 

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego  
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

2. Formularz wniosku można pobrać na stronie:  
 https://cuwpowiatuslupskiego.bip.gov.pl lub www.bip.powiat.slupsk.pl 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce (OMNIBUS),            
w kategorii za osiągnięcia w nauce (CZEMPION), w kategorii za bardzo dobry wynik egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (ADEPT), w kategorii za osiągnięcia edukacyjne, 
artystyczne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym dla uczniów szkół 
specjalnych (TALENT) lub wniosek o przyznanie stypendium Starosty Słupskiego dla uczniów klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupski i zlokalizowanych na 
terenie powiatu (ALFA) - formularze do pobrania. 
Uwaga – wnioski o przyznanie stypendium w kategorii ALFA należy złożyć do dyrektora szkoły 
prowadzonej przez Powiat Słupski i zlokalizowanej na terenie powiatu, do której uczęszcza uczeń. 

2. Załączniki: 
− dokumenty potwierdzające: uzyskane przez ucznia miejsca w konkursach, olimpiadach 

tematycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; osiągnięcia 
ucznia w wybranej dziedzinie nauki, w tym indywidualny tok nauki; działalność ucznia na 
rzecz szkoły, środowiska oraz w organizacjach pożytku publicznego – kategoria OMNIBUS; 

− kserokopie dokumentów poświadczonych przez szkołę za zgodność z oryginałem, tj.: 
dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów, turniejów, 
olimpiad na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; dyplomów 
potwierdzających zajęcie czołowego miejsca (miejsce 1-3) w konkursach, turniejach, 
olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; informację lub 
zaświadczenie o szczególnych uzdolnieniach; informację lub zaświadczenie o aktywnym 
działaniu społecznym – kategoria CZEMPION; 

− zaświadczenie wystawione przez szkołę zawierające informację o uzyskanym wyniku na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz inne dokumenty potwierdzające 
osiągnięcia ucznia,– ADEPT; 

− opinia o uczniu wystawiona przez szkołę zawierającą, m.in. informację o jego osiągnięciach 
edukacyjnych, kserokopie dyplomów potwierdzających zajęcie czołowych miejsc (miejsca 1-3) 
w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem – TALENT. 
 

III. OPŁATY:  
 
Bez opłat. 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

 
Od dnia 20 stycznia do dnia 5 marca danego roku lub od dnia 10 lipca do 15 września danego roku. 
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V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

 
Nie dotyczy. 
 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Zobowiązuje się stypendystów do promowania faktu  uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz  
w mediach i wystąpieniach publicznych. 
 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  
VIII.  

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego (CUW), ul. Szarych Szeregów 14 B, 76 – 200 Słupsk,  
     tel. 59 8418538, e-mail: oswiata@powiat.slupsk.pl  

 

Wydanie I z dnia 23 października 2020 roku  
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