
              

 

 

 

 

Stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku –VI edycja 

 

 

Rozpoczęła się  realizacja kolejnej, szóstej już edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku. 

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  W obecnym roku 

szkolnym wsparcie stypendialne może otrzymać 400 uczniów, szczególnie uzdolnionych  

w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna 

sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Termin naboru wniosków  

o przyznanie stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja 

rozpocznie się 22 września 2014 r. a zakończy 31 października 2014 r.  

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej 

www.efs-stypendia.slaskie.pl  

 

Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium? 

Stypendium w wysokości 340 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który  

spełnia następujące warunki: 

wszystkie kryteria obowiązkowe: 

 uczęszczanie do  szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej; 

 stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego; 

 średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno – 

przyrodniczych i technicznych uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki  

w wysokości co najmniej 5,00 (w przypadku jeśli na zakończenie poprzedniego roku 

szkolnego uczeń uzyskał mniej niż trzy oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

i technicznych, do wyliczenia średniej uwzględnia się mniejszą liczbę ocen z przedmiotów 

określonych w § 1 pkt 11 Regulaminu, zgodnie z ich wykazem na świadectwie szkolnym), 

 średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki  

w wysokości co najmniej 4,20; 

 średni miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia za 2013 rok w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej  
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w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), tj. 1 078 zł, a w przypadku, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, to 1 246 zł  

oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych: 

 w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2014/2015 uczennica/uczeń  

uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty: 

 w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

 w olimpiadzie/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.); 

 uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze 

sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół 

gimnazjalnych) lub co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów z części 

matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej 

(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium? 

 Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie od 22 września do 31 października 2014 r.: 

 w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

 w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej,  

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała 

 w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Częstochowie,  

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa 

lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów. 

Uwaga! Decyduje data wpływu do jednej z ww. instytucji. 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są:  

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_2014/2015   

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_2014/2015


              

 

 

Czy jeszcze należy o czymś pamiętać ?  

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 Indywidualnego Planu 

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

w przypadku przyznania stypendium jego podopiecznemu, opiekunowi dydaktycznemu 

przysługiwać będzie jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto (tj. 40 zł za każdy 

miesiąc nauki, w którym  aktywnie sprawowana była opieka).  

Uwaga!  

Zgodnie z § 9 ust. 1a) Regulaminu opiekunem dydaktycznym nie może być osoba, która  

w ostatnich trzech latach szkolnych w ramach poprzednich edycji projektu systemowego „Nauka 

drogą do sukcesu na Śląsku” nie wypełniła obowiązków wynikających z zawartej umowy  

o pełnienie opieki dydaktycznej. 

 

Wniosek złożony. I co dalej? 

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. 400 uczniom, których wnioski 

otrzymają najwyższą liczbę punktów zostanie przyznane stypendium.  

 

Jestem na liście rankingowej. I co dalej? 

Kolejnym etapem jest zawieranie umów stypendialnych, wypłata środków finansowych 

stypendystom oraz sporządzenie, przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego 

we współpracy z uczniem i rodzicem sprawozdania na koniec roku szkolnego z realizacji 

Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU). Zasady  uczestnictwa  

w projekcie zostały szczegółowo opisane w obowiązującym Regulaminie dostępnym na stronie 

www.efs-stypendia.slaskie.pl  
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Na co mogę przeznaczyć stypendium? 

Stypendium powinno być wydatkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczennicy/ucznia 

określonymi w IPREU. Będą to przede wszystkim wydatki na zakup pomocy dydaktycznych  

oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji celów edukacyjnych. 

W poczet takich wydatków Regulamin zalicza: 

1) pomoce dydaktyczne i przybory szkolne (podręczniki, książki, atlasy, prenumerata 

czasopism, sprzęt laboratoryjny i optyczny, zeszyty, przybory do pisania, plecaki itp.);  

2) wyposażenie miejsca domowej nauki, które wpłynie na poprawę jej warunków (biurko, 

krzesło obrotowe, lampka biurowa, regał na książki, tablica korkowa itp.);  

3) sprzęt komputerowy (laptop, komputer, monitor, oprogramowanie komputerowe, 

drukarka, skaner, tonery do drukarki, płyty CD/DVD, podzespoły komputerowe itp.);  

4) opłata związana z dostępem do Internetu;  

5) koszty transportu ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe 

zajęcia edukacyjne; 

6) kursy, szkolenia (w tym: kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje, wycieczki 

edukacyjne itp.);  

7) koszty związane z opłaceniem internatu; 

8) niepokryte przez organizatora koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach, 

olimpiadach (koszty dojazdu, opłaty wpisowe, koszty noclegu); 

9) koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (bilety do teatrów, filharmonii, galerii sztuki, 

muzeów itp.). 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami obowiązującymi w projekcie. 

Dokumenty do pobrania znajdują się:  

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_2014/2015 

 

W razie dalszych pytań pomocą służą pracownicy Zespołu ds. Programu Stypendialnego: 

Aneta Galbas  
Tel. (32) 77 40 950  

e-mail: agalbas@slaskie.pl 

Dawid Łabaj  
Tel. (32) 77 40 956  

e-mail: dlabaj@slaskie.pl 

Arkadiusz Słowik 
Tel. (32) 77 40 950  

e-mail: aslowik@slaskie.pl 

Katarzyna Węgrzynowicz 
Tel. (32) 77 40 956  

e-mail: kkulasik@slaskie.pl 
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