
 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE !! 

Proszę zapoznać się z możliwością 

ubiegania się o STYPENDIUM 

Śląskie -  Inwestujemy w talenty – I edycja 

Wnioski można pobrać i złożyć do 4 listopada u pedagoga szkolnego. 

Kilka słów o projekcie 

Śląskie - Inwestujemy w talenty – I edycja jest projektem Samorządu Województwa  

Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie  

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie  

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego  

i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program  

stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie  

przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych  

poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Wysokość stypendium 

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2015/2016. 

Aby otrzymać stypendium należy spełnić następujące kryteria  

Podstawowe i dodatkowe kryteria udzielania stypendiów na rok szkolny 2015/2016  

odnoszą się do osiągnięć edukacyjnych ucznia i przedstawiają się następująco:  

Kryteria obowiązkowe, które uczeń musi spełniać: 



  uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej  

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej);  

 stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;  

  osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu  

gimnazjalnego:  

 w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części  

matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego  

nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu  

w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% możliwych do uzyskania  

punktów;  

 w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów  

z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego  

nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.  

 uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015)  

średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych  

na poziomie co najmniej 5,00;  

 uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015)  

średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;  

 niepobieranie przez ucznia za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach  

Projektu stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym  

lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu, które spowodowałoby 

podwójne finansowanie wydatków. 

Kryteria dodatkowe za spełnienie, których przyznawane są 

dodatkowe punkty: 

 uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który  

przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu  

co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia,  



organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania  

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm);  

 .posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia  

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek 

Aby aplikować o stypendium wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać  

(decyduje data wpływu) na jeden ze wskazanych poniżej adresów:  

 

 Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,  

 Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,  

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała,  

 Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,  

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.  

Wniosek można złożyć również w szkole, w terminie do 4 listopada  



Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane w terminie od 1 października  

do 10 listopada 2015 r.  

Kto otrzyma stypendium 

Stypendia przyznane zostaną 500 najzdolniejszym uczniom/uczennicom, których wnioski  

uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

Druki, formularze niezbędne do aplikowania o stypendium 

Wszelkie informację o realizowanym projekcie znajdują się na stronie  

www.efs-stypendia.slaskie.pl. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne  

są w zakładce dokumenty do pobrania.  

 Wniosek można również pobrać u pedagoga szkolnego. 

Wniosek został złożony 

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, Komisja ds. Oceny Wniosków  

Stypendialnych dokona oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych  

Wnioskodawca zostanie pisemnie zobowiązany do uzupełnienia brakujących informacji  

w terminie ok. 7-10 dni. Wnioski ocenione pozytywnie podlegają ocenie merytorycznej,  

której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej stypendystów.  

Wydatkowanie stypendium 

Wydatki muszą być zgodne z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia.  

W szczególności będą to: 

. pomoce dydaktyczne i przybory szkolne,  

. wyposażenie miejsca domowej nauki,  

. sprzęt komputerowy,  

. opłata związana z dostępem do Internetu,  

. koszty transportu ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły oraz  

na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  

. kursy, szkolenia,  



. wyposażenie ucznia niezbędne dla realizacji potrzeb edukacyjno-rozwojowych,  

. opłaty szkolne,  

. koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach  



. koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.  

Opieka dydaktyczna 

W trakcie otrzymywania stypendium Stypendysta podlega opiece dydaktycznej, którą  

może sprawować nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony  

w szkole ucznia. Osoba pełniąca funkcję opiekuna dydaktycznego stypendysty musi  

aktywnie włączyć się w przygotowanie dokumentów aplikacyjnych tj. w sporządzanie  

Planu Rozwoju Ucznia. Za wykonywane w ramach powyższej funkcji obowiązki,  

w przypadku przyznania stypendium jego podopiecznemu, opiekunowi dydaktycznemu  

przysługiwać będzie jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto  

(tj. 100 za każdy miesiąc nauki, w którym aktywnie sprawowana była opieka).  

Opiekunem dydaktycznym nie może być osoba, która w ostatnich trzech latach  

szkolnych w ramach edycji IV, V lub VI projektu systemowego Nauka drogą  

do sukcesu na Śląsku nie wypełniła obowiązków wynikających z zawartej umowy  

o pełnieniu opieki dydaktycznej.  

Wszelkich dodatkowych informacji udzielić może pedagog szkolny - Izabela 

Żwak. 


