 WYPRAWKA SZKOLNA to program dofinansowania do zakupu podręczników dla osób ,
które:
1.Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności:
(słabowidzących,niesłyszących,słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona powyżej

2.Posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji u pedagoga szkolnego. Wnioski składamy w szkole do 7 września.
Udział w ww programie nie wyklucza korzystania z programu - Wyprawka szkolna 300+

 STYPENDIUM SZKOLNE
Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego - do 15
września. Dotyczy tylko uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy. Wnioski składa się
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15
(budynek C, II piętro, pok. 202). Przysługuje uczniom, którzy spełniają kryterium dochodowe
514,00 zł netto na osobę w rodzinie ( od października 528,00 zł netto na osobę).

 MARSZAŁKOWSKIE STYPENDIA EDUKACYJNE- DO 500 ZŁOTYCH DLA UCZNIA !!!
Dowiedz się więcej na edukacja.kujawsko-pomorskie.pl
Nabory wniosków od 1 do 30 września.


dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,



przyznawane na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych),
a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej
uczeń pobiera naukę,



wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup
książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do
internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania,



finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

PRYMUS POMORZA I KUJAW
Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości.
Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie starszych
klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, liceów i techników. W ciągu dwóch

pierwszych edycji programu z tej pomocy skorzystało już 3,2 tysiąca najzdolniejszych młodych ludzi.
W roku szkolnym 2018/19 otrzyma ją 1,5 tysiąca uczniów. WIĘCEJ - prymus.kujawsko-pomorskie.pl,
tel. 668 506 961,
HUMANIŚCI NA START!
Nie zapominamy też o młodych mieszkańcach regionu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z
przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów z klas VII i VIII podstawówek, III klas gimnazjów
oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5
oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo
konkursów organizowanych w naszych regionie. W nowym roku szkolnym comiesięczne stypendium
w wysokości od 200 do 500 zł będzie otrzymywać 600 młodych ludzi. WIĘCEJ - humanisci.kujawskopomorskie.pl, tel. 883 359 314,
PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA
Kolejny program pogram wsparcia dla zdolnej młodzieży adresowany jest do uczniów techników i
szkół zawodowych. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” mają pomóc w kształceniu
potrzebnych na rynku pracy specjalistów. W pierwszej edycji przedsięwzięcia stypendia (od 200 do
500 zł miesięcznie) otrzymało dotąd 622 uczniów z 72 szkół naszego regionu. W nowym roku
szkolnym odbierze je taka sama liczba uczniów. WIĘCEJ - zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl,
tel. 571 293 087.

 KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI szczegóły na stronie fundusz.org

 PROGRAM STYPENDIALNY ADAMED SMARTUP szczegóły na stronie
www.adamedsmartup.pl

 PROGRAM STYPENDIALNY DLA DZIEWCZYN szczegóły na stronie
www.stypendiadladziewczyn.pl

