
 

"Prymus Pomorza i Kujaw" - stypendia dla zdolnych uczniów 7 klas szkół podstawowych, klas 

gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych z regionu 

kujawsko-pomorskiego 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naborze stypendystów na rok szkolny 2017/2018, który zakończy 

się 30 września 2017 r. w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Projekt realizuje Wydział 

Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 O stypendium na rok szkolny 2017/2018 może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione 

warunki: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, 

technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych; 

2) w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo 

ukończenia szkoły; 

3) uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium; 

4) uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród 

przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, 

realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się: 

1) przyrodę w szkołach podstawowych; 

2) biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach;  

3) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz 

przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego, otrzyma aż 1500 uczniów. 

Przed przystąpieniem do składania wniosków o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem 

przyznawania stypendiów dostępnym na stronie internetowej projektu: 

www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl 

 Szczegółowe informacje można uzyskać ponadto pod numerami telefonów: 883 326 609, 784 995 076 oraz 

668 506 961. 

 Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”  jest realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 

matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna 

Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

http://www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl/

