
STYPENDIA ARTYSTYCZNE BURMISTRZA MIASTA 
POMOCNIK 

 
Rodzaj stypendium  jednorazowe za wyniki w nauce dla uczniów 

szkół artystycznych 
Dla kogo? Jednorazowe stypendium 

artystyczne Burmistrza Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki za 
szczególne osiągnięcia 
artystyczne może być 
przyznane uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentom, którzy 
mieszkają na terenie miasta i 
nie ukończyli 24 roku życia 
bądź uczniom szkół, dla 
których organem 
prowadzącym jest miasto i 
którzy nie ukończyli 24 roku 
życia. 
 
Jednorazowe stypendium 
artystyczne może 
otrzymać  kandydat, który 
uzyskał  czołowe miejsca (od I 
do III miejsca) w konkursach, 
festiwalach i przeglądach 
artystycznych   organizowanyc
h na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, krajowym lub 
międzynarodowym. 

Stypendium artystyczne za 
wyniki w nauce w szkole 
artystycznej przyznaje się za 
co najmniej dobre wyniki w 
nauce w szkole artystycznej 
uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjów, 
szkół  ponadgimnazjalnych 
kończących się  maturą  oraz 
ich absolwentom, jeśli 
przedłożą zaświadczenie o 
tym,  że z nowym rokiem 
akademickim 
staną  się  studentami 
pierwszego roku studiów 
artystycznych i 
są mieszkańcami miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki,  a także 
studentom studiów 
artystycznych, którzy są 
mieszkańcami miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki. 

Terminy 30 maja 
15 grudnia 
(stypendium może być 
przyznane dwa razy w roku) 

Termin składania wniosków 
określa się  od 1 do 15 
grudnia roku uzyskania 
świadectwa. 

Kto może złożyć wniosek? Wnioski o przyznanie 
jednorazowego stypendium 
artystycznego mogą złożyć: 1. 
zainteresowani uczniowie i 
studenci, a w przypadku 
uczniów niepełnoletnich ich 
rodzice lub opiekunowie 
prawni, 2. dyrektorzy 
szkół podstawowych, 
gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych, 3. 
dyrektorzy 
szkół artystycznych, 4.  inne 
podmioty, m.in. ośrodki 
kultury, stowarzyszenia. 

Wnioski o przyznanie 
stypendium artystycznego za 
wyniki w nauce w szkole 
artystycznej mogą złożyć: 
1) zainteresowani uczniowie 
pełnoletni, a w przypadku 
uczniów niepełnoletnich ich 
rodzice lub opiekunowie 
prawni, 
2) dyrektorzy 
podstawowych,  średnich i 
wyższych szkół   kształcenia 
artystycznego, 
 

Załączniki do wniosku  Kopie dyplomów 
potwierdzających osiągnięcia 

Kopie dokumentów 
potwierdzających wyniki w 
nauce w szkole artystycznej 
oraz zaświadczenie o 
kontynuacji nauki w szkole 
artystycznej w roku szkolnym 
przypadającym po uzyskaniu 
dokumentu potwierdzającego 
wyniki w nauce. 

Link do wniosku http://bip.nowydwormaz.pl/pu
blic/get_file_contents.php?id=
310671  

http://bip.nowydwormaz.pl/pu
blic/get_file_contents.php?id=
342047  

Gdzie złożyć wniosek? Urząd Miejski,  
Punkt Informacyjny na 
parterze  

Urząd Miejski,  
Punkt Informacyjny na 
parterze 


