
Stypendia pomostowe dla uczniów zamieszkałych na terenie powiatu 

bialskiego 

Aby ubiegać się o stypendium w XVIII edycji programu (2019/2020) kandydat musi: 

 ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku; 

 zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych 

studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach 

publicznych; Lista placówek znajduje się w linku: https://www.stypendia-

pomostowe.pl/wp-content/uploads/2019/03/PSP_XVIIIed_uczelnie.pdf 

 pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. 

Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być 

krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu tj. 1 lipca 2019 r. 

 pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych  

w związku z tą niepełnosprawnością; 

 osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz 

sam, stosując Algorytm. 

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym: 

1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych  

i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych 

przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów) 

3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy 

przez 0,4. 

4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy 

przez 0,6. 

5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy. 

 

Dodatkowo kandydaci muszą spełniać jeden z następujących warunków: 
  

 być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  

w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących  

do stypendium znajdziecie tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-

content/uploads/2019/03/Wykaz-Olimpiad-XVIII-PSP.pdf 

 być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) 

 być członkiem rodziny wielodzietnej (3+), przynajmniej trójka dzieci na utrzymaniu. 

  

 

Uczniowie, którzy spełniają kryteria powinni jak najszybciej 

zarejestrować się na stronie:  

https://nw.stypendia-pomostowe.pl/login 
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