
INFORMACJA O STYPENDIACH 

STAROSTY 

KĘTRZYŃSKIEGO 

I. 

Starosta 

Kętrzyński 

przyznaje następujące 

stypendia: 

 

 

1. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów osiągających 

wysokie wyniki w nauce 

2. Jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów za 

wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 

3. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla studentów za wybitne 

osiągnięcia naukowe 

II. 

Uprawnieni do ubiegania 

się o Stypendia Starosty 

Kętrzyńskiego: 

 

1. Uczniowie szkół młodzieżowych, dla których organem  

 prowadzącym jest Powiat Kętrzyński (średnia ocen co najmniej 

4,8; ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra) 

2. Studenci posiadający stałe zameldowanie na terenie Powiatu 

Kętrzyńskiego 

III. 
Warunki otrzymania 

stypendium 

Warunki przyznawania stypendium określają zapisy uchwał. 

Wnioski weryfikuje Komisja Stypendialna. 

IV. 

Uprawnieni do korzystania  

z jednorazowego stypendium 

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na 

szczeblu centralnym 

2. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim. 

3. Medaliści w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu 

centralnym. 

4. Zwycięzcy (1, 2, 3 miejsce) konkursów plastycznych, muzycznych 

i innych artystycznych na szczeblu ogólnopolskim. 

V. Wymagane dokumenty 
Wypełniony i podpisany wniosek, zgodnie z regulaminem (uchwałą). 

 

VI. 

Miejsce złożenia 

dokumentów 

 

Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 

Powiatowego w Kętrzynie: 

 stypendium dla uczniów szkół młodzieżowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat kętrzyński powinny być  

złożone za pośrednictwem szkoły, 

 stypendium dla studentów - bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta 

VII. Termin składania wniosków 

1. Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wysokie wyniki w nauce – 

dwa razy do roku – styczeń i wrzesień. 

2. Stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia – czerwiec. 

3. Stypendium dla studentów od 15 września do 15 grudnia danego 

roku kalendarzowego.  

VIII. Jednostka odpowiedzialna 
Wydział Oświaty i Zdrowia, pokój nr 61 (budynek Starostwa), 

telefon: 89 751 17 10  

IX. Podstawa prawna 

Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 

września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe 

dla studentów. 

Uchwała XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 

września 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół  

ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem  

prowadzącym jest Powiat Kętrzyński 

 

 


