Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów
i liceów ogólnokształcących
STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ZAKRESIE
PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH, ICT
(INFORMATYKI, ZAJĘĆ KOMUTEROWYCH), JĘZYKÓW OBCYCH
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w
roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w ramach
projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów
ogólnokształcących w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół
ponadpodstawowych.

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do „ Świętokrzyski programu
stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.
Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego
zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
kształcących się w ogólnodostępnych gimnazjach (lub klasach gimnazjalnych) i
liceach ogólnokształcących, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w
szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich
kompetencji kluczowych, tj. w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, ICT i języków obcych.

Kwota stypendium dla jednego stypendysty za okres 10 m-cy
wynosi 3800 zł, tj. 380 zł x 10 miesięcy.
1. O stypendium w ramach programu stypendialnego mogą ubiegać się
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:
1) w roku szkolnym 2017/2018 są uczniami gimnazjów (klas gimnazjalnych)
lub liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa
świętokrzyskiego,
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj pochodzą z rodzin, w których
dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2016 roku
nie przekroczył kwoty 1348 zł lub 1528 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny
jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy
przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych

obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku
szkolnym 2016/2017;
na poziomie nie niższym niż 5,0 ( w przypadku
gimnazjum)
4) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać także co najmniej
jeden z poniższych warunków ( tzw. kryteria dodatkowe):
1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną
na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016 / 2017 na
poziomie :
- w gimnazjum - nie niższym niż 4,75
2) w przypadku uczniów gimnazjów - ze sprawdzianu na zakończenie szkoły
podstawowej otrzymali co najmniej 30 pkt lub co najmniej 75% ( w tym
przypadku średnia wyników z części pierwszej i drugiej sprawdzianu);
3) w roku szkolnym 2016/2017 zostali laureatami lub finalistami konkursów
lub olimpiad.
Wykaz konkursów oraz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
przyznawania stypendiów (www.sejmik.kielce.pl zakładka stypendia dla uczniów ).
Uwaga!!!
Warunkiem starań o stypendium jest opracowanie w
porozumieniu z opiekunem stypendysty „Indywidualnego Planu Rozwoju
Edukacyjnego Ucznia”.

Termin składania dokumentacji stypendialnej w szkole,
upływa 03 listopada 2017r. ( kompletną dokumentację należy
składać u pedagoga szkolnego)
Wszelkie informacje oraz Regulamin wraz z załącznikami ( do
pobrania) dostępne są na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl
w zakładce stypendia dla uczniów .
W przypadku wątpliwości, informacji w sprawie stypendiów udziela
pedagog szkolny.
Wyjaśnienie pojęć:
Dochód rodziny:
to przeciętny, miesięczny dochód przypadający na członka rodziny uzyskany w
2016 roku, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 i art. 5 ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz obwieszczeniu Prezesa GUS
Przedmioty matematyczno – przyrodnicze to:
matematyka, fizyka lub fizyka z astronomią, chemia, biologia lub biologia z
higieną i ochroną środowiska, przyroda, geografia lub geografia z ochroną i
kształtowaniem środowiska,

ICT to:
informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe lub inne
przedmioty tego obszaru
Finalista: oznacza osobę, która brała udział w finale konkursu lub olimpiady i
otrzymała tytuł finalisty konkursu lub olimpiady
Laureat: oznacza osobę, która została wyróżniona w finale konkursu lub
olimpiady i otrzymała tytuł laureata konkursu lub olimpiady
Opiekun stypendysty: (Uczeń ubiegający się o stypendium musi mieć swojego
opiekuna). Oznacza to nauczyciela, pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego
zatrudnionego w szkole, sprawującego opiekę dydaktyczną nad uzdolnionym
uczniem, któremu przyznano stypendium.
IPR - Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia – oznacza to
indywidualny program edukacyjny stypendysty opracowany przez jego
opiekuna, we współpracy z tym uczniem i/lub jego rodzicem bądź opiekunem
prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m. in. w zakresie
przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji
kluczowych , tj. matematyczno – przyrodniczych, ICT i języków obcych,
(schemat indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia jest załącznikiem
do regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium. Można go pobrać ze
strony: www.sejmik.kielce.pl ,z zakładki stypendia dla uczniów.

Komplet dokumentacji stypendialnej stanowią:
- Wniosek wraz załącznikami o przyznanie stypendium w ramach projektu
przygotowany przez rodzica bądź opiekuna prawnego w 3 egzemplarzach;
Załączniki:
1) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
2)Świadectwo ukończenia klasy ( potwierdzona kserokopia);
3) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej
( potwierdzona kserokopia);
4)Dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie przez ucznia tytułu
finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady ( potwierdzone kserokopie), o
których mowa w załączniku nr 1 do regulaminu – informacja na stronie
www.sejmik.kielce.pl w zakładce stypendia dla uczniów.
5)Oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 r.
( załącznik nr 4 do regulaminu) wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia
dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę:
- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach netto za
poprzedni rok podatkowy 2016,
- zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ilości
hektarów przeliczeniowych) lub nakaz płatniczy,
- zaświadczenie pracodawcy(-ów) wraz z oświadczeniem członka rodziny
o dochodach za rok podatkowy 2016 uzyskanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek

dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne,
- zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pozostawania bez pracy i statusie osoby bezrobotnej
(dot. osób, które w okresie od 1.01.2016 r. do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium
pozostawały czasowo lub pozostają bezrobotne),
- inne zaświadczenia w przypadkach szczególnych, jeżeli DPEKSiT zażąda ich przedłożenia,

6)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
7)Oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków
Unii Europejskiej lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
8)Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( jeśli
dotyczy).
Druki dokumentów do pobrania ze strony: www.sejmik.kielce.pl ,z zakładki
stypendia dla uczniów.

